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У нумары:

Весткі  
з рэктарата

Паводле інфармацыі
прэс-службы БДУ

наВацыі

дЭКАНСКІ ЧАС                 
у рЭКтАрА                         
І ПЕрСАНАЛЬНЫя 
КАБІНЕтЫ 
СуПрАЦОЎНІКАЎ
У БДУ ажыццёўлены важныя 
новаўвядзенні

Стар. 2

ФАрМІрАВАННЕ ШКОЛЫ 
ФІЗІЧНАЙ ОПтЫКІ 
Ў Бду
Да 115-годдзя з дня 
нараджэння акадэміка                
А. Н. Сеўчанкі

Стар. 4–5

АдКрЫЛАСя 
АБНОЎЛЕНАя СтАЛОВАя 
ГАЛОЎНАГА КОрПуСА
Сталовая галоўнага корпуса 
БДУ адкрылася 6 лютага пасля 
рамонту.

Стар. 8

У БДУ зацверДжаны новыя 
кадравыя прызначэнні. На пасаду 
дэкана факультэта сацыякультур-
ных камунікацый прызначаны 
Сяргей важнік.

Важнік Сяргей Аляксандравіч 
нарадзіўся ў 1972 годзе ў Мінску. 
Кандыдат філалагічных навук. У 
1991 годзе скончыў Мінскае педа-
гагічнае вучылішча, а ў 1996 годзе 
з адзнакай скончыў філалагічны 
факультэт БДУ. Прайшоў шлях ад 
выкладчыка-стажора да на-
месніка дэкана філалагічнага фа-
культэта БДУ. З лютага 2015 па 
студзень 2018 года ўзначальваў 
Нацыянальны інстытут адукацыі 
Беларусі.

Аўтар каля 300 навуковых і 
навучальна-метадычных дапа-
можнікаў.

На пасаду начальніка Галоўнага 
гаспадарчага ўпраўлення зацвер-
джаны Барыс аджаеў.

Адпаведныя загады ад 
31.01.2018 г. падпісаў рэктар БДУ.

Семінар «Ці можна 
навучаць усіх  
па-рознаму, але 
аднолькава? Як 
распрацаваць адкрытае 
(эўрыстычнае) 
заданне?» прайшоў 
у БДУ. Навучальнае 
мерапрыемства 
арганізавана ў рамках 
вочна-дыстанцыйнага 
аргдзейнаснага 
курса «Методыка 
навучання праз 
адкрыццё: як навучаць 
усіх па-рознаму, але 
аднолькава». аўтарам 
і вядучым семінара 
выступіў рэктар БДУ 
андрэй Кароль.

Удзельнікамі семінара сталі каля 
150 педагогаў і выкладчыкаў БДУ, 
ГрДУ імя Янкі Купалы, РІВШ, Ліцэя 
БДУ і чатырох каледжаў. Размовы, 
дыскусіі і абмеркаванні праходзілі  
ў рэжыме анлайн. Адначасовае   

як распрацаваць адкрытае 
(эўрыстычнае) заданне?

павышэнне кваліфікацыі выклад-
чыкаў усіх ступеняў адукацыі – 
агуль най сярэдняй, сярэднеспе-
цыяльнай і вышэйшай – праходзіла 
ў міжсеткавым рэжыме ўпершыню 
ў сістэме адукацыі. Такая форма 
аб’яднала ўсе яе ключавыя звёны. 
Гэта дазволіла канструктыўна раз-
гледзець актуальныя пытанні аду-
кацыі, у прыватнасці датычныя 
падрыхтоўкі будучых спецыялістаў, 
запатрабаваных заказчыкамі і рэ-
альным сектарам эканомікі.

Адно з рашэнняў бачыцца ў ін-
дывідуалізацыі навучання студэн-
таў і школьнікаў, якое сугучнае 
ідэям навуковай школы чалавека-
адпаведнай адукацыі А. В. Хутар-
скога. Адукацыя мае якасць тады, 
калі ёсць умовы для выяўлення, 
раскрыцця і рэалізацыі патэнцыялу 
вучня.

«У адкрытасці зместу адукацыі, 
яе дыялагічнасці закладзена маг-
чымасць для студэнта здзяйсняць 
уласныя адкрыцці, а значыць, змя-
няцца. Атрыманы навучэнцамі вы-
нік заўсёды ўнікальны і адлюстроў-
вае ступень яго індывідуальнага 
творчага самавыяўлення, а не ча-
каны «правільны» адказ», – канкрэ-
тызаваў Андрэй Кароль.

Выступленне ў першай частцы 
семінара рэктара БДУ Андрэя       
Караля выклікала актыўную дыс-
кусію. Былі закрануты пытанні 
рознай скіраванасці і значнасці:   
ад філасофіі адукацыі і метадалогіі 
да пэўных механізмаў напаўнення 
адукацыйных стандартаў, зместу 
навучання асобасным сэнсам.

Працягнуўся семінар працай 
удзельнікаў у васьмі групах БДУ і 
трох групах ГрДУ імя Янкі Купалы, 
якія былі сфарміраваны з ліку     
выкладчыкаў розных факультэтаў.  
Таксама над выкананнем задання 
працавалі педагогі ліцэя і кале-
джаў. Ім было прапанавана рас-
працаваць эўрыстычныя заданні 
паводле алгарытму ў выступленні 
вядучага семінара.

Выкладчыкі распрацавалі адкры-
тыя заданні, абаранялі свае рас-
працоўкі перад вядучым семінара і 
калегамі ў анлайн-рэжыме і вочна. 
Мадэратарам выступаў рэктар БДУ. 
Распрацаваныя ўдзельнікамі аду-
кацыйныя прадукты будуць выка-
рыстоўвацца імі ў рамках двух 
наступных семінараў. Выкладчыкам 
трэба будзе распрацаваць заняткі 
эўрыстычнага тыпу і спраектаваць 
эўрыстычны інтэрнэт-занятак.

Правядзенне семінара, як 
адзначыў рэктар БДУ Андрэй Ка-
роль, накіравана на развіццё 
эўрыстычных якасцяў выкладчыка, 
здольнага дзейнічаць у сітуацыі  
нявызначанасці, дзе няма гатовых 
рашэнняў. «Сёння педагог павінен 
арганізаваць працэс і ўмовы для 
самарэалізацыі кожнага студэнта, 
даць яму магчымасць стварыць 
адукацыйны прадукт, адрозны ад 
іншых. Гэта трэба эканоміцы, па-
колькі сёння нашы выпускнікі – 
заўтрашнія менеджары, якія па-
вінны быць крэатыўнымі, гнуткімі     
і  мабільнымі», – адзначыў рэктар 
БДУ Андрэй Кароль.

«Я вельмі разлічваю, што па 
выніках усіх трох адукацыйных 
майстар-класаў-семінараў арг-
дзейнаснага тыпу кожны дасягне 
асобасна значных адкрыццяў,   
распрацуе паводле пастаўленых 
мэт асобасна і грамадска значныя   
адукацыйныя прадукты. Гэта ўжо 
будуць выкладчыкі з троху іншы-
мі кампетэнтнасцямі, якія праз  
«дзейнічанне» і рэфлексію пагля-
дзяць на сябе збоку. Гэта тое, што 
трэба нашай сістэме адукацыі», – 
рэзюмаваў рэктар.

алена МарцУЛевІЧ

Каб скарыстацца 
мультымедыйным  
кантэнтам  
газеты:

1. Загрузіце на смартфон 
прыкладанне HP Reveal
2. Падпішыцеся на канал #bsuby
3. Навядзіце камеру на выяву з 
пазнакай 
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Важныя рашэнні

наВацыі

міжнародная поВязь

У БДУ будзе ўкаранёная новая  
форма ўзаемадзеяння факультэтаў  
і інстытутаў з кіраўніцтвам –  
«Дэканскія гадзіны». 

Зносіны з дэканамі і кіраўнікамі інстытутаў будзе 
праходзіць кожную сераду і чацвер з 16.00 да 17.00 па 
папярэднім запісе ў памочніка рэктара. Тэмай зносін 
выступаюць ключавыя пытанні развіцця факультэта 
(кадравага, адукацыйнага, навуковага, матэрыяльна-
тэхнічнага і г. д.), а таксама ідэі і прапановы, якія 
патрабуюць калегіяльнага аналізу і абмеркавання на 
ўзроўні рэктара і прарэктараў. Таму прарэктары, у 
кампетэнцыю якіх уваходзіць заяўленая праблема, 
таксама знаходзяцца падчас прыёму на сваіх 
працоўных месцах для аператыўнага ўзгаднення і 
прыняцця рашэнняў.

Варта адзначыць, што дадзеная форма ніяк не 
абмяжоўвае бягучых вытворчых зваротаў дэкана да 

Электронная платформа харак-
тарызуецца інтэрактыўнасцю і мае 
тэхнічныя магчымасці для індыві-
дуалізацыі навуковай, адукацый-
най, выхаваўчай дзейнасці су-
працоўніка. У прыватнасці, у аса-
бістым кабінеце ўтрымліваюцца 
звесткі пра персанальныя дадзе-
ныя работніка, адукацыю, працоў-
ную дзейнасць, адпачынкі і каман-
дзіроўкі, узнагароды і заработную 
плату. 

Доступ да персанальнага кабі-
нета магчымы выключна па ла-
кальнай сетцы БДУ. Для таго, каб 
зайсці на асабістую старонку, не-
абходна ўвесці ўліковы запіс – імя 
карыстальніка і пароль. Пры пер-
шай актывацыі патрабуецца так-
сама ўказаць асабісты нумар гра-
мадзяніна, указаны ў пашпарце.

Студэнты 
Сіньдзянскага 
педагагічнага 
ўніверсітэта (КНР) 
сустрэліся з 
кіраўніцтвам БДУ. 

Адбылася суст рэча з прарэкта-
рам па вучэбнай рабоце і інтэрна-
цыяналізацыі адукацыі Сяргеем 
Ходзіным, дэканам ФДА вя-
чаславам Малафеевым, яго 
намеснікам аляксандрам жу-
ком. Кітайскі бок прадставілі 
дырэктар інфармацыйна-аду-
кацыйнага цэнтра БДУ ў КНР   
ван Яацян і супрацоўнік міжна-
роднага аддзела Сіньдзянскага 
педагагічнага ўніверсітэта Ша 
цзыбінь.

У цяперашні час у рамках   
працы сумеснага беларуска-
кітайскага адукацыйнага цэнтра 
па навучанні рускай мове пяць 
студэнтаў кітайскай ВНУ прахо-

дэканскі час  
у рэктара

рэктара і прарэктараў БДУ ў любы іншы дзень і час. 
Новы фармат працоўных сустрэч дазволіць апты-
мізаваць працэс рашэння пытанняў, наладзіць 
якасную зваротную сувязь кіраўніцтва факультэтаў і 
рэктарата. Сумесна з дэканамі прадуглежваецца 
ўдзел у сустрэчы загадчыкаў кафедраў, калі пытанне 
непасрэдна тычыцца дзейнасці той ці іншай кафедры.

Хуткім часам будзе таксама арганізавана сістэма 
рэгулярных відэанарад з кіраўніцтвам структурных 
падраздзяленняў.

алена МарцУЛевІЧ

Супрацоўнікам – 
персанальныя кабінеты
Персанальны кабінет супрацоўніка ўпершыню 
распрацаваны ў БДУ. Электронная платформа 
створана з мэтай структуравання і захоўвання 
ў адзінай анлайн-крыніцы інфармацыі пра 
работнікаў універсітэта. Дадзены рэсурс 
дазволіць значна зменшыць і дэбюракратызаваць 
працэс дакументазвароту ў БДУ.

сарска-выкладчыцкага складу. Так, 
асабістыя старонкі ПВС плануецца 
дапоўніць часткай «Электроннае 
партфоліа», дзе адлюструюцца 
звесткі пра адукацыйную і наву-
ковую дзейнасць выкладчыкаў, а 
таксама іх электронны расклад. У 
частку ўвойдзе электронны індыві-
дуальны план выкладчыка. Спра-
ваздача па гэтым плане фармі-
руецца ў электронным выглядзе і 
будзе выкарыстоўвацца для аўта-
матызаванага разліку павышэння 
тарыфнага аклада і рэйтынгу ПВС.

Пры адсутнасці тых ці іншых да-
дзеных і неабходнасці занясення 
правак у асабістым кабінеце можна 
звярнуцца ва ўпраўленне кадраў.

Для бяспекі асабістай інфарма-
цыі карыстальнікам рэкаменду-
ецца змяніць простыя паролі на 
больш складаныя.

Асабісты кабінет супрацоўніка 
распрацаваны Цэнтрам інфарма-
цыйных тэхналогій БДУ. Інфарма-
цыйнае напаўненне кабінета 
ажыццяўляецца пры садзейнічанні 
ўпраўлення кадраў і Галоўнага 
ўпраўлення бухгалтарскага ўліку і 
фінансаў.

алена МарцУЛевІЧ

Прагляд персанальнай інфар-
мацыі прадугледжаны толькі для 
супрацоўніка і яго кіраўніка.

На дадзены момант вядзецца 
праца па прыярытэтным развіцці 
персанальных кабінетаў прафе-

у Бду з’явіўся бясплатны 
доступ да воблачных рэсурсаў 
Office 365
БДУ зарэгістраваны ў Microsoft  
як навучальная ўстанова. Цяпер усе 
навучэнцы, выкладчыкі і супрацоўнікі 
маюць права бясплатна карыстацца 
для адукацыі рэсурсам Office 365, 
у тым ліку Word, Excel, PowerPoint, 
OneNote, Microsoft Teams і іншымі 
дадатковымі навучальнымі сродкамі.

Для самастойнай рэгістрацыі неабходна пазначыць 
свой дзейны адрас электроннай пошты ў дамене  
BSU.BY (напрыклад, Ivanov@bsu.by).

– У БДУ з’явілася магчымасць бясплатна ка-
рыстацца наборам сэрвісаў Microsoft. Сярод гэтых 
магчымасцяў рэдагаванне і захоўванне дакументаў     

Перспектывы  
з Паўднёва-Афрыканскай 
рэспублікай
Дэлегацыя ўрада 
правінцыі Фры Стэйт 
Паўднёва-Афрыканскай 
Рэспублікі наведала БДУ. 

У яе склад увайшлі начальнік ад-
дзела аховы здароўя адміністра-
цыі штата Дэвід Мотау, першы 
сакратар аддзялення Пасольства 
ПАР у Беларусі раберта Гомес, 
дырэктар аддзела міжнародных 
адносін офіса прэм’ера Мозэс 
Кау і інш.

Ад БДУ ў сустрэчы прынялі  
ўдзел прарэктар па вучэбнай ра-
боце і інтэрнацыяналізацыі аду-
кацыі Сяргей Ходзін і начальнік 
упраўлення міжнародных сувязяў 
вадзім рэзнікаў.

Гасцей пазнаёмілі з гісторыяй, 
структурай БДУ, навукова-адука-
цыйнай дзейнасцю, распавялі 

пра пазіцыі ВНУ ў сусветных    
рэйтынгах і міжнароднае супра-
цоўніцтва. Бакі абмеркавалі маг-
чымыя напрамкі ўзаемадзеяння, 
а таксама разглядзелі спецыяль-
насці БДУ, якія могуць зацікавіць 
грамадзян ПАР для навучання ў 
беларускай ВНУ.

Адзначым, што сёння ў БДУ 
навучаецца адна студэнтка з ПАР. 
Яна праходзіць падрыхтоўку на 
фізічным факультэце па спецы-
яльнасці «ядзерная фізіка». «Мы 
спадзяёмся, што ў нашай ВНУ 
з’явяцца і іншыя студэнты з ПАР, 
якія будуць падтрымліваць адзін 
аднаго ў перыяд навучання.  
Упэўнены, што наша партнёрства 
мае вялікія перспектывы як у 
якас ным, так і колькасным вы  -
мя рэнні», – падагульніў прарэктар 
Сяргей Ходзін.

Ульяна МІнЧанКа

Знаёмства з Сіньдзянскімі 
студэнтамі

дзяць навучанне на ФДА. Яны 
вывучаюць на паглыбленым уз-
роўні рускую мову ў рамках пра-
грамы перадмагістарскай пад-
рыхтоўкі. У найбліжэйшы час 
кітайскія студэнты наведаюць 
фа культэты БДУ, дзе пазнаё-
мяцца са спецыяльнасцямі і ма-
гістарскімі праграмамі ВНУ.

Пагадненне аб стварэнні аду-
кацыйнага цэнтра па навучанні 
рускай мове на базе Сіньдзянс-
кага педагагічнага ўніверсітэта 
было падпісанае 25 снежня 2017 
года. Функцыянаванне цэнтра 
накіравана на распрацоўку су-
месных адукацыйных праграм па 
вывучэнні кітайскімі грамадзя-
намі рускай мовы. Гэта дазволіць 
падрыхтаваць кітайскіх абіту-
рыентаў да паступлення ў бела-
рускія ўніверсітэты, а студэнтаў, 
магістрантаў і аспірантаў да да-
лейшага навучання ва ўстановах 
вышэйшай адукацыі Беларусі.

алена МарцУЛевІЧ

у сетцы, абмен імгненнымі паведамленнямі, вы-
карыстанне электроннай пошты, правядзенне вэб-
канферэнцый і іншае. Карыстацца тэхналогіяй можна    
з любой прылады, якая мае доступ у інтэрнэт. Такім 
чынам, няма неабходнасці ўсталёўваць на свой 
камп’ютар офісныя праграмы – яны будуць дас-
тупныя ў воблаку. Воблачны сэрвіс будзе карысны ў 
арганізацыі навучальнага працэсу. Выкладчыкі і 
студэнты змогуць праводзіць заняткі, абмяркоўваць 
заданні ў рэжыме анлайн, – каментуе намеснік 
начальніка ЦІТ Леанід Утко.

Згодна з рэгламентам Microsoft, ліст з кодам 
пацвярджэння павінен прыйсці на працягу 72 гадзін. 
Больш падрабязная інфармацыя размяшчаецца на 
сайце intranet.bsu, у раздзеле «Інфармацыя ЦІТ», 
далей «Office 365».

алена ЛЯЎШЭнЯ

Першае месца падзялілі дру-
гакурсніца юрыдычнага фа-
культэта БДУ аксана Ляў-

ша і слухачка Індыйскага куль-
турнага цэнтра ў Мінску вольга 
Манаенка. Другімі сталі перша-
курсніца факультэта міжнародных 
адносін аляксандра Даніловіч і 
слухачка Індыйскага культурнага 
цэнтра ў Мінску Ірына Тарасевіч.

Удзельнікам было прапанава-
на выканаць граматычны тэст, 
пераклад з рускай мовы на мову 
хіндзі і наадварот. Таксама кан-
курсанты прадэманстравалі на-
выкі чытання, праслухалі аўдзіра-
ванне на разуменне і ўспрыман-
не вывучамай мовы.

Нагадаем, усяго ў конкурсе 
прынялі ўдзел 20 студэнтаў БДУ, 
якія навучаюцца мове хіндзі ў 
цэнтры індалогіі факультэта між-
народных адносін, а таксама  
слухачы курсаў хіндзі Індыйскага 
культурнага цэнтра ў Мінску.

Пераможцы моўнага конкурсу 
былі ганараваны грамат і грашо-
вых грантаў. Арганізатарамі кон-

Вынікі першага конкурсу 
мовы хіндзі ў Бду

курсу выс тупілі ФМА БДУ і Па-
сольства Індыі ў Беларусі.

 
Даведка
Цэнтр індалогіі адкрыўся ў БДУ 
ў снежні 2017 года. Гэта першы 
адукацыйны цэнтр у Беларусі, 
дзе праходзяць факультатыў-
ныя заняткі па індыйскай мове 
(хіндзі), філасофіі, рэлігіі, куль-
туры Індыі. Выкладчыкі і сту-
дэнты працуюць з арыгіналь-
нымі матэрыяламі па лінгвіс-
тыцы, гісторыі, мастацтве і 
краіназнаўстве Індыі.

На курсах у БДУ навучаюц-
ца 25 студэнтаў розных факу-
льтэтаў ВНУ. За аснову ўзяты 
курс, распрацаваны расійскімі 
лінгвістамі Залманам Дым-
шыцам і Алегам Ульцыфіра-
вым. «Падручнік мовы хіндзі» 
змяшчае граматычную частку, 
тэксты на побытавую і грамад-
ска-палітычную тэматыку, па-
радковы слоўнік, лексіка-гра-
матычны каментарый і шмат-
лікія практыкаванні.
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Віншуем!
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Інтэрв’ю рэктара БДУ андрэя Ка-
раля «Через коды, через расстоя-
ния» – «Рэспубліка», sb.by (06.02), 
minsknews.by (11.02).

Каманда юрыдычнага факультэта 
БДУ выступіць на Міжнародным 
юрыдычным конкурсе імя Ф. Джэса-
па ў зШа – БелТА (29.01), ecopress.by 
(31.01).

Пра вочна-дыстанцыйны аргдзей-
насны курс «Методыка навучання 
праз адкрыццё: як навучаць усіх па-
рознаму, але аднолькава», аўтарам 
якога з’яўляецца рэктар БДУ андрэй 
Кароль – zviazda.by (31.01), БТ-1, СТБ 
(01.02), mk.by, «Мінскі кур’ер», БелТА, 
mail.ru (06.02), «Настаўніцкая газета», 
nastgaz.by (10.02).

У БДУ стартавала алімпіяда па ін-
фарматыцы і вэб-праграмаванні 
WebProg2018 – wuz.by (31.01), 
ecopress.by, zviazda.by (01.02).

абноўленая студэнцкая сталовая 
пачала працаваць у Галоўным корпу-
се БДУ – kp.by, 21.by, tut.by (06.02), СТБ 
(07.02).

XXVI рэспубліканскі турнір юных 
фізікаў адбыўся ў БДУ – zviazda.by 
(09.02), ecopress.by (10.02), БелТА, 
sb.by, wuz.by, edu.gov.by, (12.02).

Першы ў Беларусі конкурс мовы 
хіндзі прайшоў у БДУ – zviazda.by, wuz.
by (07.02).

БеЛарУСКІ ДзЯржаЎны  
ЎнІверСІТЭТ 

аБ’ЯЎЛЯе КОнКУрС  
на заМЯШЧЭнне ПаСаД:

ЗАГАДЧЫКА КАФЕДРЫ фізічнай геа-
графіі свету і адукацыйных тэхналогій;

ПРАФЕСАРА КАФЕДРЫ фізікі паўпра-
ваднікоў і нанаэлектронікі;

ДАЦЭНТАЎ КАФЕДРАЎ: ядзернай фізікі; 
лазернай фізікі і спектраскапіі; гісторыі но-
вага і найноўшага часу; грамадзянскага 
працэсу і працоўнага права;

СТАРШАГА ВЫКЛАДЧЫКА КАФЕДРЫ 
камп’ютарнага мадэлявання.

Тэрмін конкурсу – адзін месяц з дня 
апублікавання аб’явы. Адрас: 220030,  
г. Мінск, вул. Бабруйская, 5а, упраўленне 
кадраў, тэл. 209-54-36.

УСТанОва БДУ «навУКОва- 
ДаСЛеДЧы IнСТыТУТ  

ПрыКЛаДныХ ПраБЛеМ  
МаТЭМаТыКI I IнФарМаТыКI»

аБ’ЯЎЛЯе КОнКУрС на заМЯШЧЭнне 
ваКанТнай ПаСаДы:

НАВУКоВАГА СУПРАЦоЎНІКА навуко-
ва-даследчай лабараторыі матэматычных 
метадаў абароны інфармацыі.

Тэрмiн конкурсу – адзiн месяц з дня 
апублiкавання аб’явы.

Адрас: 220030, г. Мiнск, пр. Незалеж-
насцi, 4, п. 802, НДI прыкладных праблем 
матэматыкi i iнфарматыкi, тэл. 209-51-04.

IнСТыТУТ ЯДзерныХ  
ПраБЛеМ БДУ

аБ’ЯЎЛЯе КОнКУрС  
на заМЯШЧЭнне ПаСаД:

ЛАБАРАТоРЫЯ ЯДЗЕРНАй оПТЫКI I 
КоСМАМIКРАФIЗIКІ. Навуковы супра-
цоўнiк – 1 чал.

ЛАБАРАТоРЫЯ МоЦНАТоКАВАй 
ЭЛЕКТРоНIКI. Вядучы навуковы супра-
цоўнiк – 1 чал. Старшы навуковы супрацоў -
нiк – 1 чал. Навуковы супрацоўнiк – 2 чал. 
Малодшы навуковы супрацоўнiк – 1 чал.

ЛАБАРАТоРЫЯ НАНАЭЛЕКТРАМАГНЕ-
ТЫЗМУ. Вядучы навуковы супрацоўнiк – 1 
чал. Старшы навуковы супрацоўнiк – 1 чал. 
Навуковы супрацоўнiк – 1 чал. Малодшы 
навуковы супрацоўнiк – 3 чал.

ЛАБАРАТоРЫЯ ЭКСПЕРЫМЕНТАЛЬ-
НАй ФІЗІКІ ВЫСоКІХ ЭНЕРГІй. Навуковы 
супрацоўнiк – 1 чал. Малодшы навуковы 
супрацоўнiк – 1 чал.

ЛАБАРАТоРЫЯ ФIЗIКI ПЕРСПЕК-
ТЫЎНЫХ МАТЭРЫЯЛАЎ. Вядучы навуковы 
супрацоўнiк – 1 чал. Навуковы супрацоўнiк 
– 1 чал.

Тэрмiн конкурсу – адзiн месяц з дня 
апублiкавання аб’явы. Адрас: 220050, г. 
Мiнск, вул. Бабруйская, 11, аддзел кадраў, 
пакой 315, тэл. 226 42 31.

Галоўны рэдактар 
часопіса прэзідыума 
Расійскай акадэміі 
навук «Пытанні 
філасофіі» Барыс 
Пружынін і доктар 
філасофскіх 
навук прафесар 
МПДУ (Масква) 
Таццяна Шчадрына 
наведалі БДУ. 

17 лютага вядучы  
ў краіне спецыяліст 
у галіне тэорыі, 
метадалогіі і гісторыі 
сацыялогіі, доктар 
сацыялагічных навук, 
прафесар кафедры 
сацыялогіі ФФСН 
анатоль рУБанаЎ 
адзначыць сваё 
60-годдзе.

У Анатоля Уладзіміравіча за 
плячыма вялікі і шматпланавы 
жыццёвы досвед. Да паступлення 
ў БДУ ён паспяхова скончыў Мін-
скую школу алімпійскага рэзерву, 
адслужыў тэрміновую службу на 
Паўночным флоце. Так бы мовіць, 
убачыў жыццё, прайшоў сацыяль-
ную загартоўку і ўсвядомлена 
ўзяўся спасцігаць асновы гума-
нітарных ведаў. У 1981 г. ён пас-
пяхова скончыў філасофскае ад-

Дэлегацыя Сусветнага 
банка па пытаннях 
адукацыі наведала 
БДУ. У яе склад 
увайшлі старшы 
спецыяліст па пытаннях 
адукацыі міжнароднай 
фінансавай арганізацыі 
Ніна Арнхолд і 
спецыяліст па 
пытаннях адукацыі 
Дзяніс Мікалаеў.

Візіт адбыўся ў рамках пад-
рыхтоўкі праекта мадэрнізацыі 
сістэмы вышэйшай адукацыі Бе-
ларусі, рэалізацыя якога плану-
ецца з восені 2019 года.

З боку БДУ ў перамовах пры-
нялі ўдзел прарэктар па вучэбнай 
рабоце і інтэрнацыяналізацыі 
аду кацыі Сяргей Ходзін, пра-
рэктар па вучэбнай рабоце і аду-
кацыйных інавацыях вольга Чу-
прыс, начальнік Галоўнага 
ўпраўлення вучэбнай і навукова-
метадычнай работы Людміла 
Хухлындзіна і начальнік уп-
раўлення міжнародных сувязяў 
вадзім рэзнікаў. Міністэрства 
адукацыі Беларусі прадставіла 
галоўны спецыяліст упраўлення 
вышэйшай адукацыі Таццяна 

Сустрэчы філосафаў

Паразуменне з Сусветным банкам

у рэчышчы сацыялогіі горада

дзяленне гістарычнага факультэта 
БДУ, абараніў кандыдацкую ды-
сертацыю па філасофскіх навуках 
(1988), затым – доктарскую дысер-
тацыю па сацыялагічных навуках 
(1994). З 1988 па 1993 гг. праца-
ваў у Інстытуце філасофіі і права,  
а пасля яго рэарганізацыі ў 1990– 
2002 гг. – у Інстытуце сацыялогіі 
Нацыянальнай акадэміі навук     
Беларусі. Адначасова з 1999 па 
2006 гг. – першы намеснік дырэк-

тара Мінскага НДІ сацыяльна- 
эканамічных і палітычных праблем 
Мінгарвыканкама. З лютага 2006 г. 
па люты 2016 г. – дэкан факультэта 
філасофіі і сацыяльных навук БДУ. 
З 2007 г. – галоўны рэдактар «Ча-
сопіса БДУ. Філасофія. Псіхало-
гія».

А. У. Рубанаў узначальваў экс-
пертны савет ВАК Рэспублікі Бе-
ларусь па сацыялагічных навуках, 
у наш час з’яўляецца старшынёй 
доктарскага савета па абароне 
дысертацый пры БДУ, узначаль-
вае секцыю ВМА па сацыялагіч-
ных навуках, уваходзіць у склад 
рэдакцыйных калегій навуковых 
выданняў Беларусі і краін блізка-
га замежжа. Ён аўтар навуковых 
манаграфій, падручнікаў, наву-
чальных дапаможнікаў, шмат дру-
куецца ў вядучых навуковых вы-
даннях.

Прафесар А. У. Рубанаў вы-
конвае вялікую навучальную і ме-
тадычную нагрузку. Ён актыўна 
ўдзельнічае ў навукова-педага-

гічнай працы, з’яўляецца ініцыя-
тыўным і творчым навукоўцам і 
выкладчыкам. Яго навуковыя ін-
тарэсы знаходзяцца ў рэчышчы 
развіцця тэорыі і метадалогіі, эка-
намічнай сацыялогіі, сацыялогіі 
горада. Прафесар А. У. Рубанаў 
ажыццяўляе навуковае кіраўніцт-
ва падрыхтоўкай аспірантаў, кіруе 
дыпломнымі і курсавымі  працамі 
студэнтаў. Заслужана карыста-
ецца высокім аўтарытэтам сярод 
навуковай грамадскасці, калек-
тыву ўніверсітэта, студэнтаў. 

Напярэдадні свайго юбілею 
прафесар А. У. Рубанаў узнага-
роджаны знакам Міністэрства 
адукацыі «Выдатнік адукацыі Рэс-
публікі Беларусь» за ўзорнае вы-
кананне сваіх службовых абавяз-
каў па падрыхтоўцы высокаква-
ліфікаваных спецыялістаў, плён-
ную навукова-педагагічную працу 
ў Беларускім дзяржаўным універ-
сітэце. Віншуем! 

аляксандр ДанІЛаЎ,  
загадчык кафедры сацыялогіі

Адбылася сустрэча з рэктарам 
БДУ андрэем Каралём, дэка-
нам факультэта філасофіі і са-
цыяльных навук (ФФСН) ва-
дзімам Гігіным і загадчыкамі       
кафедраў ФФСН. Былі разгле-
джаны пытанні развіцця су пра -
цоўніцтва паміж беларускімі і 
расійскімі навукоўцамі па ўма-
цаванні навуковых і адукацый-
ных сувязяў, праведзены кан-
сультацыі па рэалізацыі новых  
сумесных ініцыятыў і праектаў. 

Было арганізавана выязное 
пасяджэнне вучонага савета па 

філасофіі адукацыі і праблемах 
дас ледаванняў у адукацыі Расій-
скай акадэміі адукацыі. Старшы-
нёй вучонага савета з’яўляецца 
доктар філасофскіх навук Барыс 
Пружынін. Па выніках пасяджэн-
ня былі прыняты рашэнні пра раз-
віццё далейшага супрацоўніцтва 
ў галіне адукацыі і навукі.

Акрамя таго, гасцей азнаёмілі 
з гісторыяй і дасягненнямі БДУ і   
з навуковымі работамі супра-
цоўнікаў ФФСН. Расійскія калегі 
выступілі з лекцыямі перад калек-
тывам факультэта, дзе адбыўся 

абмен меркаваннямі па шырокім 
спектры праблем адукацыі. 

Прайшла прэзентацыя кніг, 
аўтарамі і рэдактарамі якіх з’яў-
ляюцца Барыс Пружынін і Тацця-
на Шчадрына. Былі прадстаўлены 
выданні, прысвечаныя біяграфіі і 
творчасці знакамітых філосафаў 
Густава Шпэта і Льва Шастова, 
серыя кніг «Філасофія Расіі пер-
шай паловы XX ст.» і шэраг іншых 
выданняў, якія былі  перададзены 
Фундаментальнай біб ліятэцы БДУ.

вераніка СайГанава,
намеснік дэкана ФФСн

Марыйка. Таксама ўдзельнікамі 
сустрэчы сталі прадстаўнікі пра-
фесарска-выкладчыцкага складу 
і студэнцкага актыву ўніверсітэта.

Гасцям прадэманстравалі прэ-
зентацыю пра гісторыю БДУ, яго 
структуру, прысутнасць у міжна-
родных рэйтынгах, пра міжнарод-
нае супрацоўніцтва, акадэмічную 
мабільнасць, удзел у замежных 
праграмах і праектах і інш.

«Для таго, каб пачаць пад-
рыхтоўку праекта па мадэрніза-
цыі сістэмы вышэйшай адукацыі 

Беларусі, нам трэба бачыць, як 
складаецца сітуацыя ў ВНУ, і 
сабраць неабходную інфарма-
цыю. Нам важна зразумець, якую 
мы можам аказаць падтрымку ва-
шаму ўніверсітэту і якімі сродка-
мі», – адзначыла ніна арнхолд.

Прысутныя абмеркавалі пы-
тан ні, якія тычацца стварэння і 
развіцця інавацыйнай інфра-
структуры ВНУ, праектавання аду-
кацыйных стандартаў, навучаль-
ных праграм, у прыватнасці, ма-
гістратуры. Таксама падчас пера-

моў спецыялісты Сусветнага 
банка абмеркавалі з прадстаў-
нікамі БДУ магчымасць стварэн-
ня адзінай сістэмы падтрымкі 
электроннага навучання, уключа-
ючы дыстанцыйнае. «Мы ўдзяч-
ныя вам за магчымасць абмерка-
вання такіх важных і актуальных 
пытанняў. Упэўнены, што ў нас 
пасля гэтай сустрэчы з’явяцца 
пэўныя прапановы і ініцыятывы 
адносна будучага праекта», – па-
дагульніў Сяргей Ходзін.

Ульяна МІнЧанКа
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Р
азвіццё навуковых дасле-
даванняў у галіне оптыкі і 
сумежных напрамкаў, ста-
наўленне прамысловай ап-

тычнай вытворчасці ў Беларусі да-
туецца 50–60-мі гадамі мінулага 
стагоддзя. У Мінск вярнуўся а. н. 
Сеўчанка, які абараніў у 1952 г. у 
Дзяржаўным аптычным інстытуце 
пад кіраўніцтвам С. І. Вавілава док-
тарскую дысертацыю. Услед за ім  
з Ленінграда пераехалі вядомыя 
навукоўцы Б. І. Сцяпанаў, М. а. 
ельяшэвіч. Вялікі ўнёсак у раз-
віццё аптычнай навукі Беларусі 
зрабілі Ф. І. Фёдараў, М. а. Ба-
ры севіч, У. а. Піліповіч, П. а. 
апанасевіч і іншыя навукоўцы. 

Асноўнымі цэнтрамі падрыхтоўкі 
спецыялістаў і правядзення ап-
тычных даследаванняў у БДУ з’яў-
ляюцца створаныя ў 1953 г. аптыч-
ныя кафедры: кафедра фізічнай 
оптыкі (з 1.09.2017 г. кафедра 
фізічнай оптыкі і прыкладной ін-
фарматыкі) і кафедра спектраль-
нага аналізу (з 1991 г. кафедра  
лазернай фізікі і спектраскапіі). Тут 
былі па чаты сістэматычныя навуко-
выя даследаванні ў галіне фізічнай 
оптыкі, спектраскапіі і аптычнага 
прыборабудавання, якія за 65 га-
доў, якія прайшлі з моманту засна-
вання кафедраў, даўно перасягнулі 
фармальныя межы гэтай галіны на-
вукі. Дыяпазон навуковых распра-
цовак вельмі шырокі: ад разліку 
спект ральных характарыстык нана-
памерных кластараў да стварэння  
лазерна-аптычных комплексаў і аб-
сталявання для касмічных апара-
таў, ад даследаванняў па гісторыі 
развіцця прыродазнаўства ў Вя-
лікім Княстве Літоўскім да рас-
працоўкі сучасных мультымедый-
ных наву чальных комплексаў.

У 1953 г. у Фізіка-тэхнічным ін-
стытуце АН БССР быў арганізаваны 
фізіка-матэматычны сектар, на ба-
зе якога ў 1955 г. быў адкрыты Ін-
стытут фізікі і матэматыкі (дырэк-
тар А. Н. Сеўчанка). У складзе ін-
стытута працавала 5 лабараторый 
фізічнага профілю: агульнай і мале-
кулярнай спектраскапіі (загадчык 
Б. І. Сцяпанаў), люмінесцэнцыі і 
фотахіміі (загадчык А. Н. Сеўчанка), 
тэарэтычнай фізікі (загадчык Ф. І. 
Фёдараў), фізікі ІЧ-выпраменьван-
няў (загадчык М. А. Барысевіч), 
спектраскапіі і нізкатэмпературнай 
плазмы (загадчык М. А. Ельяшэвіч). 
У 1959 г. інстытут быў ператвораны 
ў два самастойныя інстытуты – 
фізікі (дырэктар Б. І. Сцяпанаў) і 
матэматыкі і вылічальнай тэхнікі 
(дырэктар М. П. Яругін).

Фарміраванне школы
да 115-годдзя з дня нараджэння акадэміка

Развіццё навукаёмістых галін 
(машынабудаванне, оптыка-меха-
нічная, прыборабудаўнічая, элек-
тронная галіны) патрабавала зася-
роджвання намаганняў акадэміч-
ных інстытутаў фізіка-матэматыч-
нага профілю на пераважным 
развіцці фізічнай оптыкі, квантавай 
электронікі і лазернай спектраска-
піі, фізікі плазмы, оптаэлектронікі, 
фізікі і хіміі цвёрдага цела і паўпра-
ваднікоў. Можна з упэўненасцю  
сцвярджаць, што высокі ўзровень 
навуковай культуры і творчае ўза-
емадзеянне навукоўцаў Акадэміі 
навук з прафесарска-выкладчыц-
кім складам і студэнтамі ўніверсі-
тэта дазволіла сфарміраваць бе-
ларускую аптычную школу, дзей-
насць якой атрымала высокае пры-
знанне далёка за межамі Беларусі.

Варта адзначыць, што рэктар 
МДУ акадэмік Р. В. Чупрын у 1975 г. 
на агульным сходзе Акадэміі навук 
падкрэсліў: «Беларусь – буйная  
аптычная дзяржава».

загадчыкі кафедры 
фізічнай оптыкі

СеЎЧанКа антон нікіфаравіч 
(1903–1978) нарадзіўся 22 лютага 
1903 г. у с. Дзяніскавічы Гомельскай 
вобласці. А. Н. Сеўчанка скончыў 
пачатковую школу ў 1916 г., выя-
віўшы асаблівыя здольнасці да 
прыродазнаўчых навук. У 1922 г.     
А. Н. Сеўчанка паступіў у Рагачоўскі 
педагагічны тэхнікум і паспяхова 
скончыў яго ў 1926 г. Пасля вучобы 
Антон Нікіфаравіч тры гады праца-
ваў спачатку дырэктарам Жараб-
цоўскай пачатковай школы Туркоў-
скага сельскага савета Бабруй-
скага раёна, затым дырэктарам 
Жыліцкай няпоўнай сярэдняй шко-
лы таго ж раёна Магілёўскай воб-
ласці, выкладаў фізіку і матэматыку.

У 1929 г. А. Н. Сеўчанка паступіў 
у Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт  
на фізіка-тэхнічнае аддзяленне  
педагагічнага факультэта. У 1932 г. 
пасля паспяховай здачы ўступных 
іспытаў быў залічаны ў аспірантуру 
ФІАН (г. Ленінград). Так пачалася 
яго навуковая праца пад кіраў-
ніцтвам акадэміка С. І. Вавілава.     
У 1934 г. у сувязі з пераездам    
ФІАН у Маскву А. Н. Сеўчанка        
перайшоў у аспірантуру Дзя р-
жаўнага аптычнага інстытута (ДАІ,          
г. Ленінград). С. І. Вавілаў узна-
чальваў абодва інстытуты і, нату-

ральна, застаўся яго навуковым 
кіраўніком.

Асноўным напрамкам даследа-
ванняў А. Н. Сеўчанкі ў ДАІ стала 
люмінесцэнцыя арганічных і неар-
ганічных рэчываў, крышталяфос-
фараў. Пры вывучэнні люмінес-
цэнцыі ўранілавых злучэнняў ім 
была выяўлена з’ява палярызацыі 
выпраменьвання і памяншэнне яе 
ступені па меры згасання свячэн-
ня. Пазней на вельмі вялікай ко-
лькасці ўранілавых злучэнняў ён 
даследаваў тэмпературную залеж-
насць квантавага выхаду люмі-
несцэнцыі і сярэдняй працягласці 
ўзрушанага стану.

У сакавіку 1937 г. А. Н. Сеўчанка 
паспяхова абараніў кандыдацкую 
дысертацыю, прысвечаную выву-
чэнню палярызаванай люмінес-
цэнцыі раствораў арганічных фар-
бавальнікаў.

Падчас Вялікай Айчыннай вайны 
Антон Нікіфаравіч з уласцівай яму 
энергіяй і настойлівасцю займаўся 
абароннай тэматыкай у Казані і ў 
Яшкар-Але, куды быў эвакуяваны 
ДАІ. Распрацаваў прылады для 
падсвятлення шкал прыбораў, 
лупы, якія самі свяціліся, і іншыя 
прылады з выкарыстаннем святло-
саставаў пастаяннага дзеяння. 
Створаныя ім аптычныя прыборы 
былі ўкаранёныя і сталі шырока 
ўжывацца ў прамысловасці, за што 
А. Н. Сеўчанка ў цяжкія ваенныя   
гады (у снежні 1943 г.) быў узнага-
роджаны медалём «За працоўную 
доблесць», а ў маі 1945 г. – медалём 
«За доблесную працу ў Вялікай   
Айчыннай вайне 1941–1945 гг.».

У 1946 г. Антон Нікіфаравіч быў 
залічаны ў дактарантуру Акадэміі 
навук СССР пры Фізічным інсты-
туце імя П. М. Лебедзева (г. Мас-
ква). Вынікам даследаванняў лю-
мінесцэнцыі ўранілавых злучэнняў 
стала доктарская дысертацыя, 
паспяхова абароненая ў сакавіку 
1952 г.

У студзені 1953 г. А. Н. Сеўчанка 
быў абраны акадэмікам АН БССР      
і пераехаў на пастаянную працу ў    
г. Мінск. З гэтага часу ўсё жыццё 
Антона Нікіфаравіча было звязана 
з роднай Беларуссю. У маі 1953 г. 
А. Н. Сеўчанка ўзначаліў сектар 
фізікі і матэматыкі Фізіка-тэхнічна-
га інстытута АН БССР, за кароткі 
час ім быў арганізаваны Інстытут 
фізікі і матэматыкі АН БССР. 15 са-
кавіка 1955 г. А. Н. Сеўчанка быў 

зацверджаны яго дырэктарам і на 
працягу двух гадоў кіраваў гэтым 
інстытутам. Адначасова А. Н. Сеў-
чанка выконваў абавязкі акадэміка-
сакратара Аддзялення фізіка-ма-
тэматычных і тэхнічных навук АН 
БССР (1955–1956). У верасні 1953 г. 
арганізаваў кафедру фізічнай оп-
тыкі БДУ, якую ўзначальваў да 
апошніх дзён свайго жыцця.

У красавіку 1957 г. А. Н. Сеўчан-
ка быў прызначаны рэктарам БДУ 
(узначальваў больш за 15 гадоў – 
да кастрычніка 1972 года). Пад    
яго кіраўніцтвам БДУ стаў вядучай 
ВНУ рэспублікі, адным з найбуй-
нейшых універсітэтаў СССР, быў 
уключаны ў лік 25 вядучых ВНУ   
СССР і ўзнагароджаны ў 1967 г. ор-
дэнам Працоўнага Чырвонага Сцяга.

У апошнія гады жыцця Антон 
Нікіфаравіч уклаў шмат сіл і энергіі 
ў арганізацыю пры БДУ НДІ пры-
кладных фізічных праблем – пер-
шага навукова-даследчага ін-
стытута ў сістэме вышэйшай шко-
лы Беларусі. З верасня 1972 і па 
1978 гг. быў дырэктарам гэтага     
інстытута, загадчыкам лабараторыі 
спектраскапіі, працягваючы кіра-
ваць кафедрай фізічнай оптыкі. 
Дзякуючы высілкам А. Н. Сеўчанкі  
ў БДУ паспяхова развіваліся і раз-
віваюцца такія важныя навуковыя 
напрамкі, як: спектральныя і люмі-
несцэнтныя метады вывучэння бу-
довы і ўласцівасцяў цвёрдых, вад-
кіх, газападобных асяроддзяў і 
плазмы, сінтэз і вывучэнне фізіка-
хімічных уласцівасцяў вадка крыш-
талічных рэчываў, фарбавальнікаў, 
арганічных палімераў, фотарэзіс-
таў; радыёгалаграфія; фізіка цвёр-
дага цела і паўправаднікоў; радыё-
фізіка; інфарматыка; электроннае і 
аптычнае прыборабудаванне і інш. 
Пад яго кіраўніцтвам абаронена 10 
доктарскіх і звыш 40 кандыдацкіх 
дысертацый. А. Н. Сеўчанка – 
аўтар больш чым 250 навуковых і 
навукова-папулярных прац, 3 ма-
награфій.

Навуковую, навукова-арганіза-
цыйную і педагагічную працу  
А. Н. Сеўчанка сумяшчаў з гра-
мадскай дзейнасцю: удзельнічаў    
у міжнародных канферэнцыях ААН, 
у 1956 г. – у стварэнні Міжнарод-
нага агенцтва па мірным выка-
рыстанні атамнай энергіі (МАГА-
ТЭ). А. Н. Сеўчанка з’яўляўся дэпу-
татам Вярхоўнага Савета СССР у 
1958–1962 гг., дэпутатам Вярхоў-

нага Савета БССР VI–VIII склікан-
няў (1963–1976). У ліпені 1971 г. за 
вялікія заслугі ў развіцці фізічнай 
навукі і тэхнікі, укараненне вынікаў 
навуковых даследаванняў у на-
родную гаспадарку яму прысвоена 
званне Героя Сацыялістычнай  
Працы. Антон Нікіфаравіч узнага-
роджаны двума ордэнамі Леніна, 
ордэнам «Знак Пашаны», некаль-
кімі медалямі, Ганаровымі грама-
тамі Вярхоўнага Савета БССР 
(тройчы). А. Н. Сеўчанка – заслу-
жаны дзеяч навукі БССР.

Пастановай Савета Міністраў 
БССР ад 2 жніўня 1979 г. № 236   
Навукова-даследчаму інстытуту 
прыкладных фізічных праблем БДУ 
прысвоена імя А. Н. Сеўчанкі.

Да 90-гадовага юбілею БДУ ў 
фае галоўнага корпуса адкрыта 
мемарыяльная кампазіцыя памяці 
А. Н. Сеўчанкі.

ПаСЛЯДОвІЧ Міхаіл раманавіч, 
загадчык кафедры ў 1978–1979 гг.

У 1971 г. пад кіраўніцтвам Л. В. 
Валадзько абараніў кандыдацкую 
дысертацыю. Ім усталявана пры-
рода выпраменьвальнага асцыля-
тара ўранілавага комплексу. Як 
было адзначана П. П. Феафілавым  
і А. Н. Сеўчанкам, атрыманы і сіс-
тэматызаваны ім унікальны ма-
тэрыял каштоўны для далейшага 
развіцця тэорыі спектраскапіі, для 
пошуку высокаэфектыўных біяла-
гічна актыўных рэчываў і комп -  
лек сных злучэнняў, у тым ліку для      
ядзернай энергетыкі.

БеЛьСКІ аляксандр Міхайлавіч 
(1944–2001), загадчык кафедры ў 
1979–1981 гг.

У 1974 г. пад кіраўніцтвам пра-
фесара А. П. Хапалюка абараніў 
кандыдацкую дысертацыю, а ў 
1997 г. – доктарскую. Ім назапа-
шаны і абагульнены багаты ма-
тэрыял па тэарэтычных даследа-
ваннях канічнай рэфракцыі лазер-
нага выпраменьвання ў двухво-
севых крышталях; прадказаны 
эфект няроўнасці вугла адбіцця 
пучка вуглу падзення і інш. 

зЯцьКОЎ Іван Паўлавіч (1926–
2009), загадчык кафедры ў 1981–
1993 гг.

У 1963 г. пад кіраўніцтвам А. Н. 
Сеўчанкі абараніў кандыдацкую 
дысертацыю. На працягу 16 гадоў 
быў дэканам фізічнага факультэта. 

Заснавальнік кафедры фізіч най 
оптыкі, Герой Сацыялістычнай 
Працы, акадэмік А. Н. Сеўчанка

П. М. Машэраў на кафедры фізічнай оптыкі Сустрэча з касманаўтам Г. С. Цітовым (1974 г.)
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фізічнай оптыкі ў Бду
У 1979–1986 гг. – прарэктар па на-
вуковай рабоце БДУ, 1981–1993 гг. 
– загадчык кафедры фізічнай оп-
тыкі. Навуковая праца І. П. Зяць-
кова была звязана з эксперымен-
тальнымі і прыкладнымі даследа-
ваннямі ў галіне малекулярнай 
спектраскапіі арганічных пераксі-
даў і карбанілзмяшчальных палі-
мераў з асаблівымі ўласцівасцямі. 

МІньКО анатоль антонавіч, за-
гадчык кафедры з 1993 г.

У 1979–2008 гг. – намеснік 
дырэктара па навуковай рабоце 
НДІ ПФП імя А. Н. Сеўчанкі БДУ,        
з 1993 г. – загадчык кафедры фі-
зічнай оптыкі (з 01.09.2017 г. – ка-
федра фізічнай оптыкі і прыклад-
ной інфарматыкі). Доктар фізіка-
матэматычных навук, прафесар.

А. А. Мінько – вучань акадэміка 
Л. В. Валадзько, кіраўнік важнага 
навуковага напрамку ў галіне оп-
тыкі і спектраскапіі складаных ма-
лекулярных сістэм, фізіцы і хіміі 
вадкіх крышталяў. Лаўрэат прэміі 
Савета Міністраў БССР і прэміі    
імя А. Н. Сеўчанкі. Заслужаны дзе-
яч навукі Рэспублікі Беларусь, за-
служаны работнік БДУ.

Супрацоўнікі і выпускнікі 
кафедры фізічнай 
оптыкі, якія зрабілі 
значны ўнёсак у яе 
развіццё і ганараваныя 
ўрадавых узнагарод

ваЛаДзьКО Леанід вікенцьевіч 
(1928–1978)

Навуковай працай Л. В. Вала-
дзько пачаў займацца з 1953 г. пад 
кіраўніцтвам А. Н. Сеўчанкі. Ім     
выкананы шэраг важных прац у    
галіне спектраскапіі ўранілавых 
злучэнняў, радыёоптыкі і стварэнні 
антэн касмічных апаратаў. Па пра-
панове Л. В. Валадзько праведзе-
на вывучэнне малекулярных ме-
ханізмаў вострых метабалічных па-
рушэнняў у тканках галаўнога моз-
гу пры кіслароднай недастаткова-
сці. Навуковую і педагагічную пра-
цу Л. В. Валадзько паспяхова 
сумяшчаў з абавязкамі прарэктара 
па навуковай рабоце ўніверсітэта, 
загадчыка кафедры спектральнага 
аналізу, загадчыка лабараторыі оп-
тыкі кандэнсаваных асяроддзяў 
НДІ ПФП пры БДУ. Лаўрэат прэміі 
імя А. Н. Сеўчанкі, лаўрэат Дзяр-
жаўнай прэміі БССР.

КаМЯК анатоль Іванавіч
У 1974 г. абараніў дысертацыю на 
суісканне ступені доктара фізіка-
матэматычных навук. У 1977 г. яму 
прысвоена званне прафесара. А. І. 
Камяк – вучань А. Н. Сеўчанкі, у 
1979–1997 гг. – загадчык кафедры 
лазернай фізікі і спектраскапіі. 
Буйны спецыяліст у галіне спек-
траскапіі і люмінесцэнцыі арганіч-
ных і неарганічных злучэнняў. 
Лаўрэат прэміі імя А. Н. Сеўчанкі, 
заслужаны дзеяч навукі Беларусі, 
заслужаны работнік БДУ.

УМрЭйКа Дзмітрый Сцяпанавіч 
(1934–2015)

Вучань А. Н. Сеўчанкі, у 1962 г. 
абараніў кандыдацкую дысерта-
цыю, а ў 1971 г. – доктарскую. Д. С. 
Умрэйка – адзін з арганізатараў 
НДІ ПФП. Ім быў сфарміраваны  
новы навуковы напрамак – малеку-
лярны спектральна-структурны 
ана ліз каардынацыйных злучэнняў 
цяжкіх металаў. Лаўрэат прэміі   
Савета Міністраў БССР, прэміі імя 
А. Н. Сеўчанкі. Заслужаны дзеяч 
навукі Рэспублікі Беларусь, заслу-
жаны работнік БДУ.

СаржЭЎСКІ аляксандр Міхай-
лавіч (1930–1983)

У 1961 г. абараніў кандыдацкую 
дысертацыю, а ў 1973 г. – доктар-
скую. З 1 чэрвеня 1967 г. – дацэнт 
кафедры фізічнай оптыкі, з кас-
трычніка 1967 г. па 1983 г. загадчык 
кафедры агульнай фізікі БДУ. А. М. 
Саржэўскі – кіраўнік навуковага  
напрамку па даследаванні паля-
рызацыі люмінесцэнцыі, узаема-
дзеянні лазернага выпраменьван-
ня са складанымі арганічнымі ма-
лекуламі. Заслужаны дзеяч навукі    
і тэхнікі БССР.

ГайСёнаК віктар анатольевіч
У 1977 г. абараніў кандыдацкую ды-
сертацыю, а ў 1990 г. – доктарскую. 
Вучань А. М. Саржэўскага, у 1972–
1992 гг. працаваў у БДУ, прайшоў 
шлях ад асістэнта да загадчыка  
кафедры, дэкана фізічнага факуль-
тэта. З 1992 па 2014 г. на высокіх 
дзяржаўных пасадах. З 2014 г. – 
рэктар РІВШ БДУ.

В. А. Гайсёнак – буйны спецыя-
ліст у галіне спектраскапіі і люмі-
несцэнцыі складаных малекул, 
праблем нелінейнай оптыкі і фізікі 
лазераў. Лаўрэат Дзяржаўнай 
прэміі Рэспублікі Беларусь.

ГУрынОвІЧ Георгій Паўлавіч 
(1933–1994)

Навуковай працай Г. П. Гурыно-
віч займаўся ў галіне фатонікі бія-
лагічна важных пігментаў і іх ана-
лагаў пад кіраўніцтвам А. Н. Сеў-
чанкі і пад ідэйным уплывам 
акадэмікаў Ц. М. Годнева і А. М. 
Цярэніна. У 1960 г. абараніў канды-
дацкую, а ў 1969 г. – доктарскую 
дысертацыю. Акадэмік НАН Рэс-
публікі Беларусь, лаўрэат Дзяр-
жаўнай прэміі БССР. Кембрыдж-
скім Міжнародным біяграфічным 
цэнтрам Г. П. Гурыновіч прызнаны 
Чалавекам 1998 года.

СаЛаЎёЎ Канстанцін Мікалаевіч
У 1970 г. абараніў доктарскую ды-
сертацыю, вучань А. Н. Сеўчанкі. 
Яго даследаванні ў галіне спек-
траскапіі і люмінесцэнцыі макра-
цыклічных тэтрапірольных злу-
чэнняў і іх комплексаў з металамі, 
уключаючы біялагічна важныя 
злучэнні тыпу хларафілу і гему, 
сталі асноўнымі ў навуковай дзей-
насці. Лаўрэат Дзяржаўных прэмій 
БССР і СССР. За вялікі ўнёсак у 
спектраскапію парфірынаў узна-
гароджаны прэміяй імя А. М. Цярэ-
ніна.

рУБанаЎ аляксандр Сяргеевіч 
(1936–2003)

Доктар фізіка-матэматычных 
навук, прафесар, акадэмік НАН Бе-
ларусі, заслужаны дзеяч навукі 
Рэспублікі Беларусь. З 1978 г. – за-
гадчык лабараторыі аптычнай га-
лаграфіі Інстытута фізікі імя Б. І. 
Сцяпанава АН БССР. З 1996 г. – 
старшыня савета БРФФД. Распра-
цаваў фізічныя асновы дынамічнай 
галаграфіі і оптыкі фазавага спа-
лучэння. Выявіў новую з’яву – пе-
ратварэнне хвалевага фронту пры 
чатыроххвалевым узаемадзеянні. 
Лаўрэат Дзяржаўных прэмій БССР 
і СССР.

ГаПОненКа Сяргей васільевіч
Доктар фізіка-матэматычных на-
вук, прафесар, акадэмік НАН Бела-
русі. З 2001 г. чытае спецкурсы на 
кафедры фізічнай оптыкі. У 2000–
2007 гг. дырэктар ІМАФ НАН Бела-
русі, з 2007 – загадчык лабара-
торыі нанаоптыкі Інстытута фізікі 
імя Б. І. Сцяпанава НАН Беларусі, з 
2014 г. – старшыня Беларускага 
рэспубліканскага фонду фунда-
ментальных даследаванняў. Аўтар 

некалькіх манаграфій, выдадзеных 
у Вялікабрытаніі, Германіі і Кітаі. 
Сфера навуковых інтарэсаў: фізіка 
нанаструктур і оптыка кандэнса-
ваных асяроддзяў. Актыўна раз-
вівае новы навуковы напрамак – 
дас ледаванне ўзаемадзеяння элек -
т рамагнітнага выпраменьвання з 
квантавымі сістэмамі ва ўмовах 
прасторавага абмежавання элек-
трамагнітных хваль.

КазаК Мікалай Станіслававіч
Дырэктар Інстытута фізікі імя Б. І. 
Сцяпанава НАН Беларусі, доктар 
фізіка-матэматычных навук, пра-
фесар, акадэмік. Выдатны навуко-
вец у галіне крышталяоптыкі, крыш-
таляакустыкі і нелінейнай оптыкі, 
чытаў спецкурсы студэнтам фізіч-
нага факультэта. Лаўрэат Дзяр-
жаўнай прэміі Рэспублікі Беларусь. 

Міжкафедральны сімбіёз
Гістарычна абедзве аптычныя 

кафедры (фізічнай оптыкі і пры-
кладной інфарматыкі; лазернай 
фізікі і спектраскапіі), арганіза-
ваныя ў 1953 г., былі цесна ўзае-
мазвязаныя: дзейнічалі адзіныя 
навучальныя праграмы спецкур-
саў, былі арганізаваны агульныя 
спецлабараторыі, вялося агульнае 
справаводства і г. д. Да цяпераш-
няга часу практыкуецца правя-
дзенне сумесных пасяджэнняў 
гэтых кафедраў, навукова-прак-
тычных семінараў, узгадняюцца 
навучальныя праграмы. Кафедру 
фізічнай оптыкі і прыкладной ін-
фарматыкі ўзначальвае А. А. Мінь-
ко, кафедрай лазернай фізікі і 
спектраскапіі кіруе А. Л. Толсцік. 

ТОЛСцІК аляксей Леанідавіч
У 2010–2017 гг. – прарэктар БДУ па 
вучэбнай рабоце, з 2018 г. за-
гадчык кафедры лазернай фізікі і 
спектраскапіі. Доктар фізіка-матэ-
матычных навук, прафесар, вучань 
А. С. Рубанава. Лаўрэат прэміі імя 
А. Н. Сеўчанкі і прэміі НАН Белару-
сі, заслужаны работнік БДУ.

Галіна навуковых інтарэсаў: 
нелінейная оптыка і дынамічная га-
лаграфія, галаграфічныя тэхналогіі 
абароны каштоўных папер і даку-
ментаў, лазерна-аптычнае і наву-
кова-навучальнае прыборабуда-
ванне. Ім развіты новы навуковы 
напрамак – сінгулярная дынаміч-
ная галаграфія. 

вараПай Яўген Сямёнавіч
У 1997–2017 гг. – загадчык ка-
федры лазернай фізікі і спектрас-
капіі. Доктар фізіка-матэматычных 
навук, прафесар, вучань А. М. Сар-
жэўскага. Лаўрэат Дзяржаўнай 
прэміі Рэспублікі Беларусь і прэміі 
імя А. Н. Сеўчанкі, заслужаны ра-
ботнік БДУ.

Галіна навуковых інтарэсаў –  
даследаванне нелінейнай люмі-
несцэнцыі раствораў складаных 
малекул, аптычнае прыборабуда-
ванне і ўжыванне новых арганічных 
злучэнняў (фарбавальнікаў) у      
якасці фотасэнсібілізатараў для   
дыягностыкі і тэрапіі анкалагічных 
захворванняў. 

З дня заснавання кафедры 
фізічнай оптыкі ўвесь час пашыра-
юцца яе сувязі з вядучымі навуко-
вымі цэнтрамі Расійскай Федэра-
цыі. У 1960-х гг. на кафедры фізіч-
най оптыкі пад кіраўніцтвам А. Н. 
Сеўчанкі і Л. В. Валадзько былі па-
чаты даследаванні ў галіне касма-
наўтыкі, у 1980-х гг. яны атрымалі 
развіццё пад кіраўніцтвам Л. І. Кі-
сялеўскага, а з 2003 г. вядуцца     
даследаванні па стварэнні апара-
туры для зандавання Зямлі ў ІЧ-
дыяпазоне (А. А. Мінько, М. М. Ка-
валенка) па праграмах Саюзнай 
дзяржавы «Космас-СГ», «Космас-
НТ», «Маніторынг-СГ».

У наш час створаная А. Н. Сеў-
чанкам навуковая школа фізічнай 
оптыкі паспяхова развіваецца. На 
фізічным факультэце, у НДІ ПФП 
імя А. Н. Сеўчанкі БДУ і Інстытуце 
фізікі імя А. Н. Сеўчанкі НАН Бе-
ларусі плённа працуюць дзясяткі 
«ўнукаў» і «праўнукаў» Антона Нікі-
фаравіча Сеўчанкі.

Чалавек застаецца ў памяці 
наступных пакаленняў у першую 
чаргу дзякуючы сваім справам і 
здзяйсненням. Антон Нікіфаравіч 
застаецца ў нашай памяці як наву-
ковец і педагог, які нястомна пра-
цаваў на карысць Радзімы. Яго імя 
назаўжды ўвайшло ў гісторыю бе-
ларускай навукі як заснавальніка 
буйной навуковай школы, якую  
сёння годна прадстаўляюць і раз-
віва юць яго шматлікія паслядоўнікі. 
А. Н. Сеўчанка быў патрыётам Ай-
чыны, выбітным навукоўцам, сла-
вутым сынам беларускага народа і 
Чалавекам з вялікай літары!

анатоль МІньКО,
загадчык кафедры фізічнай 

оптыкі і прыкладной інфарматыкі

Візіт намесніка дырэктара ХІНХ прафесара Лу Хангфэя ў БДУ Падпісанне кантракта з Хэйлунцзянскім інстытутам нафтахіміі (Кітай, 2011 г.)

А. Н. Сеўчанкі
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спартпляцоўка

На час абмену студэнткі цалкам  
далучыліся да навучальнага пра-
цэсу прымаючага ўніверсітэта: на-
роўні з усімі навучэнцамі навед -
валі лекцыі, рыхтаваліся і бралі    
ўдзел у семінарах. Праца ў новым 
акадэмічным асяроддзі дапамагла 
пашырыць далягляд, паглыбіць 
веды па спецыяльнасці, а яшчэ – 
паўплывала на прафесійнае сама-
вызначэнне:

– Пасля трохмесячнага наву-
чання ў Англіі я звузіла кола сваіх 
прафесійных і навуковых інтарэсаў. 
Справа ў тым, што я больш спе-
цыялізуюся на сусветнай экано-
міцы і гандлі, але мне хацелася 
паспрабаваць сябе трохі ў іншай 
галіне, таму я была вельмі рада,  
калі такая магчымасць з’явілася, – 
распавядае студэнтка 3 курса ФМА 
Дар’я Храмчанка. – Удзельніча-
ючы ў праграме, вывучала палітыч-
ныя дысцыпліны, у тым ліку на се-
мінарах з такімі прафесарамі, як 
Рычард Саква, Алена Карасця-
лёва, Эске ван Гілс, была ўдзель-
ніцай мерапрыемства «Ноч дэба-
таў: ці ёсць будучыня ва Усходне-
еўрапейскага партнёрства». Гэты 

Студэнты Бду трыместр навучаліся ў Кенце

У БДУ спартыўныя не 
толькі студэнты, але і 
супрацоўнікі! Гэта даказалі 
спаборніцтвы штогадовай 
спартакіяды «Здароўе». 

Арганізатарам спартакіяды з’яўляецца спар-
тыўна-масавая камісія прафкама работнікаў 
БДУ і кафедра фізвыхавання і спорту. Усяго  
ў спартакіядзе прынялі ўдзел каманды 20 
падраздзяленняў БДУ. Яны пазмагаліся за 
першае месца ў 10 відах спорту, сярод якіх 
валейбол, армрэстлінг, дартс, плаванне, 
шахматы і інш. Змаганні праходзілі на праця-
гу ўсёй восені і зімы. А фінальным акордам 
стала спартыўна-аздараўленчае мера-
прыемства «Дні здароўя», якое прайшло 
9–11 лютага на базе САК «Брыганціна».

Прадстаўнікі каманд прыехалі сюды на 
«Дні здароўя», каб і паўдзельнічаць у спар-
тыўных змаганнях, і атрымаць зарад здароўя 
ад знаходжання на свежым паветры. Акрамя 
таго, для ўдзельнікаў былі арганізаваны ку-
льтурна-масавыя мерапрыемствы: дыска-
тэка і святочны канцэрт са знакамітым вы-
пускніком БДУ Георгіем Калдуном. Спявак 
прызнаўся, што заўсёды з радасцю прымае 
запрашэнне выступіць у альма-матар, яму 
прыемна бачыць знаёмыя твары і быць тут. 
Арганізатары падрыхтавалі яшчэ адзін сюр-
прыз: пабегаць на лыжах можна было не то-
лькі па лясах «Брыганціны», але і ў… вірту-
альнай рэальнасці! Дарэчы, надвор’е     
спры яла і лыжам, і пешым прагулкам, якія, 
безумоўна, яшчэ больш зблізілі супрацоў-
нікаў БДУ. Дзецям таксама было весела – 
сюды прыязджалі сем’ямі – яны пад-

Спартакіяда «Здароўе» сярод 
работнікаў Бду выявіла пераможцаў

трымлівалі і перажывалі за бацькоў, вучыліся 
плаваць і хадзіць на лыжах.

Спартыўныя змаганні праходзілі ў сяброў-
скай, цёплай атмасферы, з запалам: жарты, 
смех і ветлівая падтрымка. Выдатны прыклад 
адносін у калектыве, універсітэце для сту-
дэнтаў і дзяцей! Супрацоўнікі БДУ ўмеюць 
перамагаць і прайграваць, і гэта пацвярджае 
званне найлепшага ўніверсітэта краіны.

А зараз час ушаноўваць пераможцаў! 
Першае месца ў агульным заліку заняла ка-
манда КФвС, другое – фізічны факультэт, 
трэцяе дасталася ФрКТ. У армрэстлінгу пе-
рамогу атрымаў фізфак, другое і трэцяе за 

Службай аховы і бяспекі і Ліцэем БДУ. У ва-
лейболе сярод жанчын першае месца ў студ-
гарадка, другое – КФВС, трэцяе ў ФПМІ. У 
мужчын першынствавала кафедра фізвыха-
вання і спорту, другое месца ў студгарадка і 
трэцяе ў фізфака. У гіравым спорце лідарам 
стаў ваенны факультэт, другое за ліцэем, 
трэцяе ў фізфака. У дартсе самым трапным 
быў ФРКТ, фізфак другі, трэцяе месца ў НДІ 
ФХП. У міні-футболе перамагла кафедра фіз-
выхавання і спорту, другія – ваенны факу-
льтэт, затым Ліцэй БДУ. У настольным тэнісе 
найлепш паказала сябе КФВС, затым ФРКТ    
і ДІКСТ. У плаванні наймацнейшай стала ка-

федра фізвыхавання і спорту, другое месца   
ў ФРКТ, трэцяе ў ФМА. Лідарства ў стрытбо-
ле зноў за КФВС, другое і трэцяе месцы за 
студгарадком і ліцэем. У шахматах найлеп-
шы фізфак, другое месца за ММФ, трэцяе ў 
Інстытута журналістыкі.

Вось так прайшла штогадовая спартакія-
да «Здароўе» сярод супрацоўнікаў БДУ. У 
чарговы раз яна паказала і даказала, што 
Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт можа га-
нарыцца не толькі інтэлектуальным патэн-
цыялам, але і спартыўнымі кадрамі!

надзея МарХеЛь 
Фота аўтара

БДУ і Кенцкі ўніверсітэт у рамках праграмы 
Erasmus+ Key Action 1 International Credit Mobility 
рэалізуюць праект па абмене студэнтамі і 
выкладчыкамі. Першы набор – чатыры студэнткі 
і дзве аспіранткі, адабраныя ў выніку адкрытага 
конкурсу, якія тры месяцы навучальнага года 
правялі ў аўдыторыях не альма-матар, а 
Універсітэта Кента. У студзені дзяўчаты вярнуліся 
дахаты і распавялі карэспандэнту «Універсітэта», 
які досвед атрымалі дзякуючы паездцы. 

досвед даў мне выразнае разумен-
не таго, што я ўсё-такі больш чала-
век лічбаў і аналізу, чым палітычных 
рашэнняў. Дахаты вярнулася з 
упэўненасцю ў тым, што раблю і 
дзе хачу выкарыстаць атрыманыя 
ва ўніверсітэце веды ў будучыні. 

Падобныя праграмы абмену – 
гэта яшчэ і добрая магчымасць 
папрацаваць над сваім дыплом-
ным праектам ці дысертацыяй,   
напрыклад, выкарыстоўваючы рэ-
сурс бібліятэкі. У Кенцкім універ-
сітэце яна працуе ў рэжыме 24/7, 
падзелена на залы і зоны сама-
стойнай падрыхтоўкі, абсталявана 
тэхнікай і камфартабельнай мэб-
ляй: вывучаць літаратуру можна і 
лежачы на канапе, і класічным  спо-
сабам – за сталом. Але галоўная  
яе каштоўнасць – багаты фонд: 

– Мне ўдалося атрымаць доступ 
да вельмі рэдкіх і важных навуко-
вых матэрыялаў: кніг і публікацый 
па тэме свайго дысертацыйнага 
даследавання, – адзначае аспі-
рантка ФМА анастасія Яраховіч. 
– Я паўдзельнічала ў сустрэчах і 
абмеркаваннях са спецыялістамі ў 
сферы міжнароднага права і між-

народных адносін, абмянялася з 
імі ідэямі і меркаваннямі, што, не-
сумненна, паспрыяла станаўленню 
ўласнай пазіцыі ў рамках дысер-
тацыйнага даследавання, якое я 
праводжу. Акрамя таго, навучанне 
ў рамках іншай сістэмы дазволіла, 
з аднаго боку, ацаніць свой узро-
вень і патэнцыял, а з іншага – выя-
віць сферы, якія патрабуюць да-
датковай прапрацоўкі. Я лічу, што 
ўдзел у праграмах акадэмічнага 
абмену проста неабходны як для 
студэнтаў, так і для магістрантаў, 
аспірантаў і нават выкладчыкаў, та-
му што падобныя праекты ўяўля-
юць вельмі значную практычную 
цікавасць: іх асноўная мэта – аб-
мен навуковымі матэрыяламі, ве-
дамі і досведам, развіццё навыкаў  
і кампетэнцый. 

Вядома, удзел у праекце пра-
дугледжвае не толькі атрыманне 
акадэмічнага досведу, але і знаём-
ства з новай краінай, яе культурай. 
Кенцкі ўніверсітэт для студэнтаў па 
абмене арганізуе цэлы шэраг ме-
рапрыемстваў: 

– Нам выпала неверагодная 
магчымасць – на тры месяцы з га-
лавой акунуцца ў жыццё невядо-
мага і далёкага туманнага Альбі-
ёна. Мы сутыкнуліся з новым све-
там, краінай, культурай, мента-
літэтам, – дзеліцца ўражаннямі 
сту дэнтка 4 курса гістарычнага  
факультэта Яўгенія Лугіна. – На 
працягу трох месяцаў мы імкнуліся 
прысвячаць час не толькі вучобе, 
але і вандраванням: адкрывалі   
для сябе Англію з усіх бакоў. Яркія 
ўражанні засталіся ад паездак у 

Лондан, Шатландыю, значныя 
гістарычныя англійскія гарады. Ка-
манда каардынатараў старалася 
напоўніць дні нашага знаходжання 
ў краіне яркімі паездкамі і мера-
прыемствамі. Напэўна, ніхто з нас 
не забудзецца нацыянальныя му-
зеі і галерэі, найстарэйшыя замкі 
Англіі, парламент і Даўнінг-стрыт, 
рэзідэнцыю прэм’ер-міністра Вя-
лікабрытаніі, якія мы наведалі.

Напачатку студзеня па новы    
культурны і акадэмічны досвед у 
Кент адправіліся ўдзельнікі друго-
га адбору: тры студэнты і тры ма-
гістранты. Праект мяркуе двухба-
ковыя ўзаемаадносіны, таму ў кра-
савіку на трохмесячную стажы-
роўку ў БДУ з Універсітэта Кента 
прыедуць аспіранты. Праграма аб-
мену працягнецца да чэрвеня 2018 
года, аднак ужо цяпер можна ка-
заць пра першыя вынікі плённага 
супрацоўніцтва: 

– Вельмі важна, што гэты ін-
струмент крэдытнай мабільнасці 
ўжо дазволіў шмат зрабіць у рам-
ках візітаў студэнтаў і выкладчыкаў. 
Былі ініцыяваны новыя праекты, у 
прыватнасці, БДУ нароўні з Кенц-
кім, Кембрыджскім і іншымі ўнівер-
сітэтамі-партнёрамі будзе ўдзель-
нічаць у вельмі буйным праекце 
Global Challenges Research Fund, – 
распавядае старшы выкладчык 
гістарычнага факультэта арцём 
назаранка. – Што да крэдытнай 
мабільнасці, то якраз цяпер мы да-
сягнулі згоды з партнёрамі з Кенц-
кага ўніверсітэта, што будзем па-
даваць заяўку на падаўжэнне гэтай 
праграмы абмену, і спадзяёмся, 
што яна будзе паспяховай.

валерыя БанДарЧыК 



16 лютага 2018 года, № 3 (2191)

7

ініцыятыВы

у студгарадку

Вялікая і дружная сям’я 
студэнтаў-актывістаў 
БРСМ БДУ на гэтым 
тыдні арганізавала 
ў гімназіях Мінска 
грамадска-асветніцкі 
праект «Універсітэт – 
твой крок у будучыню». 

Студэнты распавялі не толькі пра 
ўніверсітэт, факультэты, але такса-
ма і пра студэнцкае жыццё. Мера-
прыемства пачалося з прывітання 
ўдзельнікаў праекта, затым была 
праца з псіхолагам, які распавёў  
гімназістам пра тыпы чалавечага  
характару і пра тое, як не хвалявац-
ца ў розных сітуацыях. Нагляднай 
дэманстрацыяй гісторыі і сучас-
насці Белдзяржуніверсітэта сталі 
паказаныя відэаролікі, падрыхта-
ваныя Медыяцэнтрам БДУ, а такса-
ма прэзентацыя ўніверсітэта, якую 
прадставіў сакратар БРСМ БДУ 
Канстанцін андрусевіч.

У рамках прэзентацыі праграм і 
мерапрыемстваў, якія праводзя-
цца ва ўніверсітэце, адмысловая 
ўвага была звернутая на праект 
«Студэнт БДУ на тыдзень», форма 
арганізацыі якога вельмі спадаба-
лася гімназістам. Многія адразу ж 
захацелі адчуць на сабе жыццё 
сапраўднага студэнта. Завяршэн-
нем стала дэманстрацыя хімічных і 
фізічных доследаў нашых студэн-

Падышоў да канца 
яшчэ адзін сезон у 
Студэнцкім гарадку 
БДУ. 2017 год быў 
вельмі прадуктыўным, 
насычаным і цікавым.

Сумесна з супрацоўнікамі цэнтра 
метадычнага забеспячэння рэалі-
зацыі моладзевай палітыкі, які зай-
маецца выхаваўчай і ідэалагічнай 
работай у Студэнцкім гарадку БДУ, 
і каардынацыйным саветам орга-
наў студэнцкага самакіравання 
студгарадка, а таксама дзякуючы 
суладнай працы педагагічных ра-
ботнікаў інтэрнатаў было аргані-
завана больш за 280 культурна-  
забаўляльных і спартыўна-масавых 
мерапрыемстваў, у якіх прынялі  
ўдзел больш за 25 тысяч студэн-
таў. Найбуйнейшымі з іх з’яўля-
юцца мерапрыемствы ў рамках 
фестывалю студэнцкай творчасці, 
а менавіта конкурс студэнцкай 
песні «Сярэбраныя струны», шоу-
конкурс «Міс Вясна», кулінарны 
конкурс, інтэлектуальная гульня 
«Што? Дзе? Калі?», ваенна-паля-
вая гульня-сутычка «Франтавыя 
лісты», прымеркаваная да 72-год-
дзя перамогі савецкага народа ў 
Вялікай Айчыннай вайне, і многія 
іншыя. Таксама былі арганізаваны 
буйныя мерапрыемствы – «Восень-
скі фотакрос», дабрачынная акцыя 
«Годнае дзяцінства», міжуніверсі-
тэцкая квэст-гульня, прысвечаная 

Мінскія гімназісты акунуліся ў атмасферу Бду

«універсітэт –  
твой крок у будучыню»:

таў. Пасля асноўнай часткі праекта 
студэнты і гімназісты падзяліліся 
на дзве групы, дзе будучыя абі-
турыенты атрымалі адказы на ўсе  
свае пытанні пра факультэты, пэў-
ныя спецыяльнасці, іспыты і г. д. 

З упэўненасцю можна сказаць, 
што навучэнцы гімназій былі вельмі 
рады нашаму прыезду, дзяліліся 
сваімі чаканнямі і задавалі шмат 
пытанняў. Нашы студэнты таксама 
былі рады знаёмству з дзецьмі, бо 

рэалізацыя дадзенага праекта – не-
ацэнны досвед у арганізацыі в аж-
ных для ўніверсітэта грамадска-ас-
ветніцкіх праектаў, асабліва калі іх 
правядзенне стала добрай тра-
дыцыяй. За гады рэалізацыі праек-

та мы ўжо дапамаглі многім абіту-
рыентам вызначыцца з факуль тэ-
тамі і спецыяльнасцямі, а таксама 
паставіць мэты на будучыню і на-
строіць на іх дасягненне.

анастасія ГУц

у інтарэсах студэнтаў.  
На карысць інтэрната

40-годдзю Маскоўскага раёна  
Мінска, «Мой горад», рознага роду 
спартыўныя спаборніцтвы ў рам-
ках круглагадовай спартакіяды ін-
тэрнатаў Студэнцкага гарадка БДУ.

Мэты студэнцкага актыву
Выдатнай магчымасцю для сама-
рэалізацыі, развіцця лідарскіх яка-
сцяў і арганізатарскіх здольнасцяў 
стала правядзенне ў 2017 годзе 
выязнога адукацыйнага форуму 

актыву студгарадка «У інтарэсах 
студэнтаў. На карысць інтэрната».

Сярод значных мерапрыемст-
ваў рэспубліканскага ўзроўню, якія 
праводзяцца на базе Студэнцкага 
гарадка БДУ, варта адзначыць ар-
ганізацыю засялення і размяш чэн-
ня ўдзельнікаў Рэспубліканскага 
педагагічнага савета, а таксама 
правядзенне рэспубліканскага  
метадычнага семінара «Удаскана-
ленне нарматыўнай прававой базы 
па прапанаванні інтэрната ва ўста-

новах вышэйшай адукацыі». На се-
мінары былі разгледжаны пытанні 
ўдасканалення ідэалагічнай і выха-
ваўчай работы ў інтэрнатах, у тым 
ліку падрыхтоўка і абмеркаванне 
праекта Палажэння аб парадку 
прапанавання жылых памяшканняў 
(іх частак), валодання і карыстання 
імі ў інтэрнатах, якія знаходзяцца    
ў падпарадкаванні дзяржаўных ус-
таноў адукацыі. Таксама адбылася 
праца школы студэнцкага актыву, 
дзе прадстаўнікі студэнцкага са-
макіравання ў фармаце адкрытага 
дыялогу змаглі абмеркаваць пы-
танні міжуніверсітэцкага супра-
цоўніцтва.

Перамогі на раённых 
аглядах-конкурсах

У цэлым, праца Студэнцкага га-
радка не засталася незаўважанай   
і прынесла плён.

Улетку 2017 года інтэрнат № 3 
заняў ганаровае 2 месца ў раён-
ным аглядзе-конкурсе «Найлеп-
шае добраўпарадкаванне і квет-
кавае афармленне тэрыторый ін-
тэрнатаў». У канцы снежня былі 

падведзеныя вынікі раённага агля-
ду-конкурсу на найлепшае нава-
годняе і каляднае афармленне ін-
тэрнатаў Ленінскага раёна г. Мін-
ска. У намінацыі «Пад бой куран-
таў» ганаровае 3 месца заняў 
ін тэрнат № 6 БДУ. У намінацыі 
«Найлепшая навагодняя ёлка» 2 
месца ў інтэрната № 2 БДУ, а пе-
рамогу атрымаў інтэрнат № 7 БДУ!

Інтэрнат № 8 для работнікаў 
БДУ таксама не застаўся ўбаку і  
намаганнямі супрацоўнікаў, якія 
пражываюць у дадзеным інтэр-
наце, заняў першае месца ў ра-
ённым аглядзе-конкурсе ў наміна-
цыі «Найлепшае грамадскае сама-
кі раванне».

Сёння актыўна ідзе падрыхтоў -
ка інтэрната №11 БДУ да правя-
дзення Еўрапейскіх гульняў у 
2019 годзе. У лістападзе інтэрнат 
заняў 3 месца ў раённым агля -
дзе-конкурсе на найлепшы інтэр-
нат 2017 года!

Для студэнтаў пачаўся другі се-
местр. Жыццё студэнцкага гарадка 
зноў бурліць радасцю і ініцыятыва-
мі сваіх маладых жыхароў.

Ганна ГаМОрына
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рэдактар Сяргей Сяргеевіч ШаФаЛОвІЧ

Карэктар Ганна Яўгенаўна РАК

Сталовая галоўнага 
корпуса БДУ 6 лютага 
адкрылася пасля 
рамонту. Карэспандэнт 
газеты «Універсітэт» 
пабываў у абноўленай 
установе, куды на абед 
прыходзяць супрацоўнікі 
ўніверсітэта і студэнты.

Выгляд памяшкання кардынальна 
змяніўся: новая яркая плітка, 
стыль ныя постары на сценах, кам-
фортныя канапкі. Па словах дацэн-
та кафедры дызайну факультэта 
сацыякультурных камунікацый 
аляксея Семянцова, які працаваў 
над стварэннем дызайнерскага 
праекта сталовай, тут імкнуліся 
стварыць месца не толькі для ежы, 
але і для прыемнага правядзення 
вольнага часу. 

– Я прыемна здзіўлена, усё так 
арыгінальна выглядае, вытрыманы 
стыль. Гэта ні ў якое параўнанне не 
ідзе з тым, што было. Зараз тут не 
дзьме, можна камфортна размяс-
ціцца, нават правесці нейкія гу-
таркі, дыскусіі, абсталяванне гэта 
дазваляе – дзеліцца пасля абеду  ў 
новым інтэр’еры вядучы навуковы 
супрацоўнік фізічнага факуль тэта 
Галіна Крылова.

«Паглядзі, новыя лыжкі, ды і 
нажы ёсць!» – не хаваюць эмоцый 
студэнты. Ля раздатачнай зоны 
выбудоўваецца чарга, але ў зале 
няма ніякага гармідару: тут павя-
лічылі колькасць пасадачных 
месцаў з 80 да 102. Абедаць зараз 
можна, гледзячы тэлевізар ці слу-
хаючы музыку.

– Шыкоўна, вытанчана, смачна, 
– дае характарыстыку абноўленай 
сталовай вядучы спецыяліст пер-
шага аддзела ала Чарнейка. – Тут 
у прынцыпе заўсёды нядрэнна     
гатавалі, але есці ў новай атмас-
феры нашмат смачней. 

– Нагадвае кавярню, – дадае яе 
калега.

У памяшканні з’явіліся разеткі, 
якімі абсталяваны пасадачныя 
месцы. Гэта зроблена для таго, каб 
наведнікі пры неабходнасці маглі 
тут папрацаваць, напрыклад, за 
ноўтбукам. Для большай зручнасці 
ў сталовай запрацавала ўнівер-
сітэцкая сетка Wi-Fi. Спрабуем 
падключыцца разам са студэнтам 
ФПМІ Мікітам вушавым – «ло-
віць» выдатна: 

– Сапраўды, тут камфортна, 
зроблена ўсё ў моладзевым стылі, 
сучасна. Калі, абедаючы, глядзіш 
не на старую савецкую плітку, а на 
прыемны воку інтэр’ер, гэта пакі-
дае нашмат больш станоўчае ўра-
жанне. Яшчэ я вельмі спадзяюся, 
што кошты застануцца такімі ж ніз-
кімі. 

Дэмакратычны кошт абедаў – 
вынік працы адміністрацыі стало-
вай. Дарэчы, у дзень адкрыцця з 
гадзіны да трох наведнікаў чакала 
прыемная неспадзеўка: зніжка      
20 % на асноўнае меню. Такімі ак-
цыямі, па словах дырэктара камбі-
ната грамадскага харчавання БДУ  

не прамініце!

Адкрылася абноўленая сталовая 
галоўнага корпуса

жанны варанкевіч, плануюць ра-
даваць кліентаў раз на месяц:

– Мы папрацавалі з пастаў-
шчыкамі, каб патанніць, напры-
клад, мясную прадукцыю, імкнём-
ся, каб у меню было больш агарод-
ніны. Будзем праводзіць розныя 
акцыі, але для гэтага важна, каб у 
нас са студэнтамі быў дыялог. 

Свае прапановы і заўвагі любы 
ахвотнік можа «выказаць» наўпрост 
на грыфельнай сцяне, якая 

з’явілася ва ўваходу, «крэйдавыя 
паведамленні» адміністрацыя 
прыме да ўвагі. Для камфорту 
кліентаў і хуткасці абслугоўвання    
ў сталовай увялі комплексныя 
абеды. Напрыклад, у дзень ад-
крыцця ў сталовай прапанавалі 
комплекс коштам 1,32 руб.: віне-
грэт, боршч, катлеты са свініны, 
грачаная каша, кампот і хлеб. Са-
мы дарагі поўны абед з мясам 
абыдзецца ў 3,50 руб. 

– Калі я раней магла тут купіць 
адну катлету, то цяпер купіла цэлых 
дзве! – дзеліцца студэнтка фізфака 
аляксандра нікіціна. 

Усе будаўнічыя працы былі пра-
ведзены ў рэкордна кароткі тэрмін: 
сталовую абнавілі за месяц. Ра-
монт не закрануў толькі падлогу,  
бо пад ёй знаходзяцца камунікацыі, 
і абнаўленне яе зімой немагчымае: 

– Мы пра гэта памятаем, і ў лет-
ні сезон дадзеная праца будзе  

выканана, – каментуе прарэктар 
па эканоміцы і матэрыяльна-тэх-
нічным развіцці БДУ Міхаіл Ча-
рапеннікаў. – Хочацца адзначыць, 
што гэты праект цалкам рэаліза-
ваны нашым факультэтам сацыя-
культурных камунікацый: ад афар-
боўкі канап і да разводкі разетак. 
Гэта наш універсітэцкі праект, 
зроб лены з душой для роднага 
ўні версітэта.

валерыя БанДарЧыК
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