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Мы помнім усё!

Вялікая Айчынная вайна закранула 
мільёны людзей, у тым ліку тысячы 
студэнтаў і выкладчыкаў нашага 
ўніверсітэта. БДУ старанна за-
хоўвае памяць пра сусветную тра-
гедыю і гераізм суай чыннікаў,    
кожны год адзначаючы дзень за-
канчэння вайны, напоўнены болем   
і радасцю. 

7 мая плошча перад рэктара-
там пераўтварылася ў палявы     
ваенны лагер: салдацкая палатка, 
маскі ровачная сетка, нават ма-
шыны і тэхнічныя прылады, якія 
выка рыстоўваліся ў ваенных мэ -
тах, прыклады мужчынскай і жано-

чай формы і адзення тых гадоў. Пра 
жорсткія падзеі 1940-х гадоў усім 
прысутным нагадала музычна-
паэтычная пастаноўка «Каб памя-
талі…», ключавой тэмай якой    
стала трагедыя беларускай вёскі 
Хатынь, уплеценая ў гісторыю Вя-
лікай Айчыннай вайны. 

«Ва ўніверсітэце на працягу   
года адзначаюцца розныя святы, 
але Дзень Перамогі – самае вя
лікае і значнае. Яно звяртае нас  
да вытокаў, да нашых трагічных 
старонак гісторыі. Напэўна, няма 
ніводнага чалавека і сям’і з пры
сутных, якіх так ці інакш не за

кранулі падзеі тых ваенных гадоў. 
На жаль, летапіс БДУ праймае 
жудасная прапорцыя – «кожны 
чацвёрты». У пачатку вайны 450 
супрацоўнікаў і студэнтаў універ
сітэта адправіліся на фронт, а тры 
чац вёртыя – кавалі Вялікую Пера
могу ў тыле. Сёння тут прысутні
чаюць людзі розных пакаленняў, 
кожны з якіх глядзіць на гісторыю 
пасвойму, але я перакананы,   
што кошт Перамогі павінен ус 
пры мацца адзіна», – падкрэсліў 
рэктар Андрэй Кароль значнасць 
гэтай даты ў звернутай да ветэ-
ранаў прамове. Таксама кіраўнік  
БДУ выказаў удзячнасць героям 
ваенных падзей за магчымасць 
штогод святкаваць Перамогу і па-
жадаў ім здароўя, больш зносін       
з моладдзю, бо гэта фарміруе     
агульны погляд на жахі вайны.

Заканчэнне на стар. 3

Урачыстае мерапрыемства, прысвечанае 
святкаванню Дня Вялікай Перамогі, 
прайшло ў БДУ. Героямі грамадзянска-
патрыятычнай акцыі сталі ветэраны Вялікай 
Айчыннай вайны, выкладчыкі і студэнты.
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кантакты супрацоўніцтва

Узнагароджанне 
журналістаў адбылося  
ў БДУ з удзелам міністра 
адукацыі Беларусі Ігара 
Карпенкі і рэктара 
БДУ Андрэя Караля. 

Мерапрыемства было прымерка-
вана да прафесійных святаў – Дня 
друку і работнікаў радыё, тэлеба-
чання і сувязі. Падзякі Міністэрства 
аду кацыі Беларусі былі абвешчаны 
20 журналістам, якія прадстаўля-
юць друкаваныя выданні, інфар-
мацыйныя агенцтвы і тэлевізійныя 
СМІ. Узнагароды ім уручыў кіраўнік 
ведамства Ігар Карпенка.

Месца правядзення ўшаноў-
вання было абрана невыпадкова. 
Факультэт журналістыкі БДУ з’яў-
ляецца адным з галоўных адука-
цыйных цэнтраў па падрыхтоўцы 
прафесійных кадраў для айчын-
най медыясферы. Гэта пытанне 
сёння ўваходзіць у катэгорыю 
дзяр жаўна важных задач. 

Фар мат мерапрыемства даз-
воліў запрасіць студэнтаў, якія 
навуча юцца на факультэце жур-
налістыкі, каб яны пачулі ад сваіх 
прафесійных калегаў пра тыя кам-

А
фіцыйная праграма і выс-
тавачная прастора фору-
му былі падзелены на сем 
тэматычных кластараў: 

«Дзяржаўная палітыка», «Дашко-
льная адукацыя», «Агульная аду-
ка цыя», «Сярэдняя прафесійная 
адукацыя», «Вышэйшая адука-
цыя», «Дадатковая адукацыя»,  
«Інклюзіўная адукацыя». Усяго ў  
рамках ММСА–2018 прайшло     
каля 1000 мерапрыемстваў, дзе    
абмяркоўваліся стратэгічныя пы-
танні развіцця адукацыі і наву-
чання ў эпоху лічбавай эканомікі.

Міністр адукацыі Беларусі Ігар 
Карпенка, рэктар БДУ Андрэй 
Кароль правялі сустрэчу з мі-
ністрам адукацыі і навукі Ра сій-
скай Федэрацыі Вольгай Ва
сільевай. Акрамя таго, белару-
ская дэлегацыя прыняла ўдзел     
у працы панэльнай дыскусіі су-
меснага міністэрскага форуму 
Інстытута ЮНЕСКА па інфарма-
цыйных тэхналогіях у адукацыі      
і Міністэрства адукацыі і навукі 
Расіі «Мэта ўстойлівага развіцця 
4: глабальны дыялог па пытаннях 
выкарыстання ІКТ у адукацыі».

У рамках сустрэчы з міністра-
мі адукацыі краін СНД адбыліся 
перамовы Ігара Карпенкі і Ан-
дрэя Караля з рэктарам РУДН 
Уладзімірам Філіпавым. Так-
сама прадстаўнікі Беларусі пры-
нялі ўдзел у пасяджэнні Савета 
па супрацоўніцтве ў галіне аду-
кацыі дзяржаў-удзельніц Са-
дружнасці Незалежных Дзяржаў. 
Тут абмеркавалі шырокі спектр 
пытанняў па рэалізацыі міжна-
родных адукацыйных праектаў. 
Асобная ўвага была нададзена 
функцыянаванню Сеткавага ўні-
версітэта СНД.

Алена МАРЦУЛЕВІЧ

Рэктар БДУ Андрэй Кароль 
пабываў з двухдзённым 
візітам у Санкт-Пецярбургу 
для ўдзелу ў мерапрыемствах, 
накіраваных на пашырэнне 
супрацоўніцтва беларускай 
ВНУ з членамі Еўразійскай 
асацыяцыі ўніверсітэтаў (ЕАУ).

Кіраўнік БДУ прыняў удзел у пашыраным 
пасяджэнні Савета ЕАУ на базе Санкт-Пе-
цярбургскага політэхнічнага ўніверсітэта 
імя Пятра Вялікага. У наш час арганізацыя 
аб’ядноўвае 139 універсітэтаў Азербай-
джана, Арменіі, Беларусі, Грузіі, Казахста-
на, Кыргызстана, Латвіі, Малдовы, Расіі, 
Таджыкістана, Туркменістана, Узбекістана і 
Украіны. На пасяджэнні падвялі вынікі пра-
цы асацыяцыі за 2017 год, пазначылі 
прыярытэтныя напрамкі ўдас каналення су-
працоўніцтва ўніверсітэтаў-членаў ЕАУ і 
вызначылі новыя задачы дзейнасці савета 
на 2018 год. Таксама была абмеркавана 
праграма наступнага XIV з’езда ЕАУ і прыём 
новых членаў.

У рамках працы Савета ЕАУ Андрэй      
Кароль сустрэўся з рэктарам МДУ імя        
М. В. Ламаносава Віктарам Садоўнічым, 
з якім была падпісана абноўленая дамо-
ва аб навуковым і навучальным супра-
цоўніцтве паміж МДУ і БДУ. Паводле 
дадзенага дакумента ўніверсітэты пра-
цягнуць ажыццяўляць абмен навуковай ін-
фармацыяй, студэнтамі і выкладчыкамі, 
праводзіць навукова-адукацыйныя мера-
прыемствы, выдаваць сумесныя публіка-
цыі і арганізоўваць узаемныя стажыроўкі. 
Бакі разгледзелі магчымасці пашырэння 
супрацоўніцтва паміж універсітэтамі, 
перспектыўныя напрамкі і формы супра-
цоўніцтва. У прыватнасці, дасягнута да-
моўленасць пра правядзенне ў Маскве 
сустрэчы кіраўніцтва і дэканаў дзвюх ВНУ  
з мэтай распрацоўкі пэўных праграм       
узаемадзеяння факультэтаў.

БДУ адкрыты для СМІ

петэнцыі, якімі павінен валодаць 
сучасны спецыяліст.

Міністр адукацыі адзначыў, што 
сёння пад рыхтоўка журналістаў 
з’яўляецца агульнай задачай, у   

рашэнне якой павінны быць пры-
цягнуты і прафесійныя кадры. Да-
дзеная тэма актуальная не толькі     
ў дачыненні да медыяпрасторы. Па 
такім прынцыпе сёння павінны 

рыхтавацца кадры для шматлікіх 
галін. Адна з формаў павышэння 
якасці падрыхтоўкі бачыцца ва   
ўкараненні сеткавага ўзаемадзе-
яння ўстаноў вышэйшай адукацыі. 

«Вядучыя ВНУ сёння маюць ма-
гутную лабараторную, навукова-
тэхналагічную базу. Пры сеткавым 
узаемадзеянні яны могуць стаць 
лакаматывам для некаторых рэ-
гіянальных устаноў, што дазволіць 
тым павялічыць якасць падрых-
тоўкі студэнтаў», – рэзюмаваў Ігар 
Карпенка.

У сваю чаргу рэктар БДУ Ан
дрэй Кароль падкрэсліў, што су-
часнай ВНУ немэтазгодна ў пы-
танні кадравай падрыхтоўкі дзей-
нічаць у адзіночку. «Гэта шлях нез-
варотнага састарэння і адставання. 
Будаванне мадэлі практыка-ары-
ентаванага навучання патрабуе  
перагляду навучальных праграм, 
крытэрыяў ацэньвання і адука цый-
ных тэхналогій», – адзначыў кіраў-
нік БДУ. Для абмеркавання да-
дзеных пытанняў плануецца хуткім 
часам у пашыраным фармаце пра-
весці сустрэчы з кіраўнікамі СМІ. 
Цеснае ўзаемадзеянне з патэн-
цыйнымі заказчыкамі кадраў даз-
воліць вы рашыць канцэптуальнае 
пытанне далейшага развіцця і руху 
факуль тэта журналістыкі. «Мы ад-
крытыя – у гэтым наша сіла», – кан-
крэтызаваў Андрэй Кароль.

Алена МАРЦУЛЕВІЧ

Новая экасістэма 
адукацыі

Абноўлена дамова з МДУ 
імя М. В. Ламаносава

Адным са значных мерапрыемстваў 
стаў удзел рэктара БДУ Андрэя Караля ў 
працы XI з’езда Расійскага саюза рэк-
тараў. Галоўны тэзіс з’езда – «Моцная вы-
шэйшая школа, арыентаваная ў будучы-
ню». Было запрошана больш за 600 кі раў-
нікоў ВНУ краін СНД. Адкрыў пленарнае 
пасяджэнне Прэзідэнт РФ Уладзімір       
Пуцін. У сваім выступленні кіраўнік Расіі 
адзначыў, што краіне патрэбны тэхналагіч-
ны прарыў, закрануў актуальныя праблемы 
сучаснай вышэйшай школы. У парадак дня 
былі ўключаны пытанні развіцця адзінай 
адукацыйнай прасторы, пабудовы навуко-
ва-тэхналагічнай стратэгіі, узаемадзеяння 
ўніверсітэтаў са школамі і грамадствам, а 
таксама міжнароднае супрацоўніцтва ўні-
версітэтаў. На з’ездзе актыўна абмяркоў-
валіся змест вышэйшай адукацыі, адука-
цыйныя стандарты, навучанне ў новых   
умовах, абароны дысертацый, пошук та-
лентаў, напісанне новых падручнікаў, 
стварэнне адукацыйных кластараў і інш.

Завяршыўся візіт рэктара Андрэя Кара-
ля ў паўночную сталіцу Расіі наведваннем 
Санкт-Пецярбургскага гуманітарнага ўні-
вер сітэта прафсаюзаў (СПбГУП). Адбыліся 
перамовы з рэктарам Аляксандрам Запя
соцкім наконт стварэння сумесных адука-
цыйных праграм, у прыватнасці, адкрыц- 
ця магістратуры па напрамку ўрбаністыкі і 
сучаснай гарадской культуры. У ліку за-
яўленых тэм таксама абмен досведам    
узаемадзеяння са студэнцкімі арганіза-
цыямі і правядзенне сумеснага даследа-
вання па сацыялагічных навуках пра каш-
тоўнасныя арыенціры сучаснага студэн ц-
тва. Акрамя таго, бакі разгледзелі план 
узаемных стажыровак выкладчыкаў і 
студэнтаў на 2018–2019 год. Рэктар БДУ 
Андрэй Кароль выступіў перад выклад-
чыкамі і студэнтамі СПбГУП з лекцыяй 
«Куды ідзе педагагічная навука» і правёў 
прэзентацыю адукацыйных паслуг і наву-
ковых дасягненняў Беларускага дзяржаў-
нага ўніверсітэта.

Алена МАРЦУЛЕВІЧ

Міністр адукацыі Беларусі Ігар Карпенка ўручае ўзнагароды журналістам рэспубліканскіх СМІ

стала галоўнай тэмай V Маскоўскага 
міжнароднага салона адукацыі 
(ММСА), у працы якога ўзялі ўдзел 
міністр адукацыі нашай краіны Ігар 
Карпенка і рэктар БДУ Андрэй Кароль.

Маскоўскі міжнародны салон адукацыі – гэта 
штогадовы адкрыты форум і адна з маштабных у 
Расіі выстаў новых адукацыйных тэхналогій, 
інфраструктурных і інтэлектуальных рашэнняў. 
Удзельнікамі салона з’яўляюцца прадстаўнікі 
расійскай і міжнароднай прафесійнай супольнасці: 
педагогі, кіраўнікі адукацыйных арганізацый, 
федэральных і рэгіянальных міністэрстваў і 
ведамстваў, грамадскіх і камерцыйных 
арганізацый, а таксама школьнікі, абітурыенты, 
студэнты і іх бацькі.
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Паводле інфармацыі  
прэсслужбы БДУ

Свае перажыванні студэнты адлюстра-
валі ў тэатральнай пастаноўцы, якая 
пачалася з верша «Я помню ўсё». Харавая 
капэла БДУ стварыла адпаведную 
атмасферу кранальнымі кампазіцыямі. 
Вядомая спявачка Лідзія Заблоцкая 
расчуліла да слёз публіку песняй-плачам 
пра маці, да якой з вайны не вярнуліся 
чатыры сыны. На канцэрце прысутнічала і 
шмат студэнтаў з іншых краін. Па словах 
начальніка аддзела УВРМ Наталлі 
Ярашэвіч, «ветэранаў засталося не шмат, і 
хочацца, каб ім надавалася ўвагі больш,   
чым раз на год 9 мая, каб моладзь паспела   
з імі пагутарыць і даведацца, як людзі вая
валі і працавалі ва ўніверсітэце. З дапа
могай прафсаюза мы ладзім дабрачын 
ныя і патрыятычныя акцыі: на прыклад, спе
цыяльныя майстаркласы, на якіх студэнты 
робяць падарункі для ветэранаў на святы, іх 
асабіста ўручаюць ім дома. Як прадстаўнікі 
вядучай ВНУ, мы павінны ведаць і несці 
гэтую гісторыю, і калі студэнт пачуе ня
правільную трактоўку, ён зможа абараніць 
праўду і подзвіг нашых продкаў».

Традыцыйна ў рамках мерапрыемства 
адбылося ўскладанне кветак да мема-
рыяльнага знака ў памяць студэнтам і 
выкладчыкам БДУ, загінулым падчас ВАВ. 
Прадстаўнікі розных пакаленняў універсі-
тэта выказалі даніну павагі загінулым героям 
пад вядомую кампазіцыю беларускага і 
савецкага кампазітара Уладзіміра Алоў-
нікава «Радзіма мая дарагая», якую выканалі 
музыканты духавога аркестра Мінскага 
гарадскога ўпраўлення МНС. Напрыканцы 
мерапрыемства курсанты ваеннага 
факультэта БДУ ў гонар Вялікай Перамогі 
адчаканілі крок пад сімвалічны марш 
«Развітанне славянкі», а герояў і гасцей 

нашы юбіляры
04 мая Лук’янюк Юлія Мікалаеўна, дацэнт ка-
федры стылістыкі і літаратурнага рэдагавання
04 мая Сманцар Анатоль Пятровіч, прафесар 
кафедры педагогікі і праблем развіцця адукацыі
05 мая ТварановічСяўрук Данііл Леанідавіч, 
дацэнт кафедры інжынернай геалогіі і геафізікі
08 мая Чарапеннікаў Міхаіл Барысавіч, 
прарэктар па эканоміцы і матэрыяльна-тэхнічным 
развіцці 
09 мая Касько Уладзімір Канстанцінавіч, да-
цэнт кафедры перыядычнага друку
10 мая Рудзянок Аляксандр Яўгенавіч, дацэнт 
кафедры дыферэнцыяльных ураўненняў і сістэм-
нага аналізу
15 мая Шубара Вольга Уладзіміраўна, дацэнт 
кафедры філасофіі культуры
18 мая Падалінскі Уладзімір Аляксеевіч, за-
гадчык кафедры гісторыі Беларусі старажытнага 
часу і сярэдніх вякоў
18 мая Часноўскі Мечыслаў Эдвардавіч, за-
гадчык кафедры міжнародных адносін
21 мая Стэфановіч Людміла Іосіфаўна, пра-
фесар кафедры банкаўскай эканомікі
23 мая Кісялёў Валянцін Максімавіч, прафе-
сар кафедры фізічнага выхавання і спорту
25 мая Таранчук Валерый Барысавіч, прафе-
сар кафедры камп’ютарных тэхналогій і сістэм
31 мая Шаўцова Ала Васільеўна, дацэнт ка-
федры канстытуцыйнага права

БЕЛАРУСКІ ДЗЯРЖАЎНЫ  
ЎНІВЕРСІТЭТ

АБ’ЯЎЛЯЕ КОНКУРС 
НА ЗАМЯШЧЭННЕ ПАСАД:

ЗАГАДЧЫКАЎ КАФЕДРАЎ: геаметрыі, тапалогіі 
і методыкі выкладання матэматыкі; матэматыч-
най кібернетыкі.

ДАЦЭНТАЎ КАФЕДРАЎ: сацыяльнай камуніка-
цыі; міжнароднага прыватнага і еўрапейскага 
права; мытнай справы; сучаснай беларускай мо-
вы; культуралогіі; дызайну; псіхалогіі, філасофіі і 
метадалогіі навукі;  функцыянальнага аналізу і 
ана літычнай эканомікі; тэарэтычнай і прыкладной 
механікі.

СТАРШЫХ ВЫКЛАДЧЫКАЎ КАФЕДРАЎ: філа-
софіі і метадалогіі навукі; радыёфізікі і лічбавых 
медыятэхналогій; шматпрацэсарных сістэм і се-
так; раманскіх моў; кітайскай філалогіі; агульнай і 
клінічнай псіхалогіі; англійскай мовы і маўленчай 
камунікацыі; тэлебачання і радыёвяшчання; ды-
ферэнцыяльных ураўненняў і сістэмнага аналізу; 
агульнай матэматыкі і інфарматыкі; англійскага 
мовазнаўства.

ВЫКЛАДЧЫКАЎ КАФЕДРАЎ: кітайскай філало-
гіі; дызайну; тэорыі і практыкі перакладу; філасо-
фіі і метадалогіі навукі.

Тэрмін конкурсу – адзін месяц з дня апубліка
вання аб’явы. Адрас: 220030, г. Мінск, вул. Бабруй
ская, 5а, упраўленне кадраў, тэл. 2095436.

БДУ Ў СМІ  
БЕЛАРУСІ

Мы помнім усё!

урачыстасці пачаставалі сапраўднай 
салдацкай кашай.

«Мой дзень працы ў якасці валанцёра 
скончыўся на вялікім уздыме. Я была 
настолькі зачаравана людзьмі, якія зрабілі 
«нашу перамогу», іх жаданнем жыць, 
радавацца жыццю і ўсяляць у душы нашага 
пакалення ўпэўненасць у заўтрашнім дні. 
Стаяць з імі побач – гэта вялікі гонар для 
мяне! Дзякуй Фёдару Сяргеевічу Фешчанку 
за аптымізм і жыццярадаснасць! Дзякуй 
Альберту Іосіфавічу Котаву за пазітыўнае 
стаўленне да нас, маладых студэнтаў! 
Жывіце доўга! Для мяне гэта былі 
незабыўныя імгненні сустрэчы з выдатнымі 
людзьмі,  якія зрабілі перамогу! Яны – частка 
нашай гісторыі, у якой не павінна быць 

кровапраліццяў і войнаў!» – кажа валанцёрка 
Тэрэза Казінко.  

Адзначым, што святкаванне Вялікай 
Перамогі ў БДУ пераўтварылася ў цыкл 
мерапрыемстваў. Добраахвотніцкі атрад 
«Абдымкі» БРСМ павіншаваў ветэранаў, 
былых супрацоўнікаў, наведаўшы іх дома. 
Акрамя таго, нашы студэнты ўзялі ўдзел у 
рэспубліканскім праекце «Кветкі Вялікай 
Перамогі», гарадскім патрыятычным 
конкурсе сацыяльных ролікаў «Мы – 
памятаем!». Таксама актывісты БРСМ у 
складзе дэлегацыі Маскоўскага раёна 
Мінска ўсклалі кветкі да мемарыяла памяці 
загінулых у гады ВАВ.

Алена МАРЦУЛЕВІЧ, 
Надзея МАРхЕЛь

Заканчэнне. Пачатак на стар. 1

У БДУ прайшоў «Зорны матч Перамо
гі» з удзелам супрацоўнікаў БДУ і ар
тыстаў беларускай эстрады – БТ-1 
(08.05), «Мінск-навіны», zviazda.by (07.05).

Студэнцкі праект «Вандровар» стар
туе ў БДУ – sb.by (08.05), zviazda.by (09.05).

Пра XIII Міжнародны фэст студэнцкіх 
хароў «Папарацькветка БДУ–2018» – 
БелТА, «Мінск-навіны» (06.05).

Праект, прымеркаваны да Года ма
лой радзімы, стартаваў у БДУ – БелТА 
(03.05), zviazda.by (04.05).

Пачатак прыёмнай кампаніі ў Ліцэі 
БДУ – sputnik.by, marketing.by, БелТА,   
«Мінск-навіны», sb.by (25.04).

Удзел БДУ ў Міжнародным прамыс
ловым кірмашы HANNOVER MESSE– 
2018 – БелТА, belnovosti.by, wuz.by (23.04).

Навуковатэхнічныя распрацоўкі БДУ 
на 13й Міжнароднай сельскагаспадар
чай выставе SIAM–2018 – БелТА (20.04), 
radiobelarus.by (23.04), АНТ (24.04).

Сярэбраны медаль ліцэісткі БДУ 
Арыны Галубіцкай на 7й Еўрапейскай 
матэматычнай алімпіядзе для дзяўчат 
– sb.by, wuz.by, tut.by, ecopress.by (19.04).

Удзел БДУ ў Міжнароднай акцыі 
«Бібліяноч–2018» – БелТА, sputnik.by, 
belnovosti.by (17.04), sb.by, mail.ru, БелТА, 
21.by, wuz.by (18.04), «Мінск-навіны», «Рэс-
публіка» (19.04), tut.by, «Мінск-ТБ» (20.04).

Пра міжнародны конкурс стартап
праектаў «Biztech BSU Startup Contest» 
– БелТА (15.04), zviazda.by (19.04), edu.gov.
by (20.04).

Правядзенне ў БДУ 52й Міжнарод
най Мендзялееўскай алімпіяды школь
нікаў па хіміі – sputnik.by (21.04), 
minsknews.by, edu.gov.by (22.04), «Настаў-
ніцкая газета» (26.04), 21.by, belarus.by, 
БелТА, belros.tv (28.04), zviazda.by (02.05).

Урачыстая цырымонія 
абнаўлення Дошкі гонару 
БДУ прайшла 11 мая. 

Мерапрыемства прымеркавана да знамя-
нальнай даты ў гісторыі БДУ. Роўна 75 гадоў 
назад, 15 мая 1943 года, было прынята ра-
шэнне Савета Народных Камісараў СССР 
пра аднаўленне ў БДУ навучальнага пра-
цэсу, перапыненага ваеннымі падзеямі Вя-
лікай Айчыннай вайны. Навучальныя заняткі 
ў БДУ пачаліся з 1 кастрычніка 1943 года ў 
мястэчку Сходня, недалёка ад Масквы. Гэта 
знамянальная падзея стала другім нара-
джэннем універсітэта.

«Характэрна, што такая знакавая ў гіс-
торыі ўніверсітэта дата супадае з адкрыц-
цём абноўленай Дошкі гонару БДУ, дзе  
прадстаўлены найлепшыя 32 супрацоўнікі       
і 32 студэнты ВНУ. Выбіраць шэсцьдзесят   
чатыры кандыдатуры сярод васьмі тысяч   
супрацоўнікаў і каля трыццаці тысяч студэн-
таў – вельмі складаная задача. Жадаю ўсім, 
хто ўдастоіўся гэтай пашаны, поспехаў, са-
марэалізацыі, быць прыкладам для тых, хто 
мае ўсе шанцы патрапіць на Дошку гонару 

ўжо ў наступныя гады», – выступіў з вінша-
вальнай прамовай рэктар Андрэй Кароль.

Ад прадстаўнікоў прафесарска-выклад-
чыцкага складу, а таксама супрацоўнікаў 
БДУ, чые імёны занесены на Дошку гонару, 
выступіў загадчык кафедры тэлекамунікацый 
і інфармацыйных тэхналогій факультэта ра-
дыёфізікі і камп’ютарных тэхналогій Юрый 
Варатніцкі: «Гэта калектыўны партрэт су-
працоўнікаў і студэнтаў нашага ўніверсітэта, 
які адлюстроўвае ўсю шматстайную дзей-
насць факультэтаў ВНУ і напрамкі, па якіх           
у БДУ вядзецца падрыхтоўка спецыялістаў. 
Вялікі гонар быць часткай такога партрэта. 
Мы ўдзячныя ўніверсітэту за аказаны давер      
і разумеем, што гэта не толькі прызнанне,   
але і адказнасць. Зараз наша задача – ап-
раўдаць высокі давер і з годнасцю несці тое 
званне, якое мы атрымалі сёння».

Адзначым, з ліку супрацоўнікаў на Дошку 
гонару занесены: дацэнт кафедры педагогікі 
і праблем развіцця адукацыі Таццяна Афа
насьева, метадыст II катэгорыі навучальна-
метадычнага аддзела Інстытута тэалогіі імя 
св. Мяфодзія і Кірыла Алена Барташ, пра-
фесар кафедры неарганічнай хіміі хімічнага 
факультэта Таццяна Вараб’ёва, загадчык 

кафедры тэлекамунікацый і інфармацыйных 
тэхналогій ФРКТ Юрый Варатніцкі, на-
меснік начальніка ваеннага факультэта Алег 
Гаргуль, загадчыца кафедры замежнай жур-
налістыкі і літаратуры факультэта журна-
лістыкі Таццяна Дасаева, загадчыца інтэр-
ната № 8 студэнцкага гарадка Лілія Дзяд
кова, начальнік цэнтра карпаратыўных ка-
мунікацый Таццяна Зайкоўская, старшы 
выкладчык кафедры агульнай і клінічнай псі-
халогіі ФСК Кацярына Зуева, старшы вык-
ладчык кафедры філасофіі культуры ФФСН 
Ірына Кляцкова, загадчыца кафедры мо-
ладзевай палітыкі і сацыякультурных ка-
мунікацый РІВШ Людміла Кажухоўская, 
дацэнт кафедры вышэйшай матэматыкі і   
матэматычнай фізікі фізічнага факультэта  
Вольга Конанава, намеснік начальніка 
ўпраў лення выхаваўчай работы з моладдзю 
па інфармацыйна-ідэалагічнай рабоце 
Дзміт рый Лебедзь, загадчык кафедры  
агульнай і медыцынскай фізікі МДЭІ імя  
А. Д. Сахарава Віктар Малішэўскі, загад-
чык кафедры эканамічнай інфарматыкі эка-
намічнага факультэта Дзмітрый Марушка, 

Час для шанавання

Заканчэнне на стар. 4
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Конкурс на найлепшага 
кіраўніка і арганізатара 
навукова-даследчай 
работы студэнтаў і 
аспірантаў БДУ штогод 
вызначае тых, хто 
паспяхова працуе з 
маладымі навукоўцамі, 
папулярызуе навуку 
сярод моладзі і рыхтуе 
кадры вышэйшай 
кваліфікацыі. Сёлета 
ўладальніцай 
галоўнай прэміі стала 
дацэнт кафедры 
неарганічнай хіміі 
Таццяна Свірыдава. 

У свет навукі яна суправаджае 
цэлую групу з 14 падапечных ад 
першакурснікаў да аспірантаў і 
лічыць, што яе перамога – гэта            
і іх заслуга. Таццяна Віктараўна   
распавяла пра тое, як працаваць з 
маладымі навукоўцамі і падтрым-
ліваць іх цікавасць да навукі. 

Сістэма т’ютарства
– Студэнты нашага факультэта 

вельмі матываваныя і зацікаўле-
ныя. Многія з тых, хто прыходзіць 
на хімфак, пераможцы алімпіяд, 
уладальнікі залатых медалёў, дзе-
ці, якія пасля школы ўжо маюць 
нейкія дасягненні. Для таго, каб 
выявіць здольных да даследаван-
няў студэнтаў і прыцягнуць іх да 
навуковай працы, на нашым фа-
культэце працуе сістэма т’ютар-
ства: моладзь апытваюць, давед-
ваюцца, чым бы яны хацелі зай-
мацца, і, зыходзячы з гэтага, раз-
мяркоўваюць па кіраўніках. У мяне 
сфарміравалася група падапечных 
з 14 чалавек: першакурснікі, кур-
савікі, дыпломнікі і тры аспіранты. 
Напэўна, мне шанцуе, таму што я 
працую са студэнтамі і аспірантамі, 
якія сапраўды накіраваны на вынік, 
становяцца пераможцамі розных 
конкурсаў і алімпіяд. У маёй працы 
была нават унікальная сітуацыя: 
два гады таму на Рэспубліканскім 
конкурсе навуковых прац студэн-
таў, на якім у кожнай намінацыі 
вызначаецца адзін лаўрэат, двое 
студэнтаў з маёй групы атрымалі 
аднолькава высокія балы – і Міні-

Найлепшы арганізатар НДРС:  
«Мне пашчасціла з маімі падапечнымі»

стэрства адукацыі прысудзіла два 
званні лаўрэата ў намінацыі «Хімія». 

Дысертацыя – 
з першага курса

– Праца ў нашай групе аргані-
завана так, што старэйшыя апяку-
юць малодшых. Бо відавочна, што 
студэнт першага курса – гэта не 
кваліфікаваны хімік, і з пункту гле-
джання бяспекі мы не можам пра-
панаваць яму выканаць сур’ёзны 
эксперымент. Таму першакурснікі, 
як правіла, асістуюць аспірантам. 
Калі студэнт пераходзіць на другі 
курс і застаецца ў нашай каман-
дзе, то атрымлівае ўжо індыві ду-
альную працу. Пры гэтым я заў сё-
ды арыентую студэнтаў на тое, што 
мы робім не курсавыя і дып лом-
ныя, а дысертацыю, нават калі ў 
будучыні з навукай не складзецца. 

Усе мы ў групе даследуем      
адзін аб’ект – аксіды пераходных 
металаў, але пры гэтым у кожнага 
падапечнага свой напрамак. На-
прыклад, адна мая аспірантка 
займаецца тым, што стварае вы-
сокаселектыўныя каталізатары 
абяс  сервання вуглевадароднай 
сыравіны, іншая – самадэзінфек-
цыйныя пакрыццямі фотаакумулі-
руючага тыпу. Яшчэ адзін аспірант 

у міжслойную прастору тых жа 
аксідаў інтэркаліруе малекулы     
антыкаразійнага агента, што дазва-
ляе атрымліваць каразійна ўстой-
лівыя метал-аксідныя пакрыцці. 
Такім чынам, адны і тыя ж матэрыя-
лазнаўчыя падыходы выкарыстоў-
ваюцца для стварэння прынцыпова 
розных практычна важных сістэм. 

Навуковы пошук
праз гранты

– Калі студэнт бярэ ўдзел у вы-
кананні якога-небудзь праекта, ён 
абавязкова піша абгрунтаванні, 
справаздачы, артыкулы. Падчас 
асэнсавання атрыманага экс-
перыментальнага матэрыялу пры-
ходзіць разуменне таго, як працуе 
сістэма, якія законы ляжаць у асно-
ве яе функцыянавання, навошта 
наогул праводзілася даследаван-
не, якія галіны выкарыстання атры-
маных вынікаў. Іншымі словамі, 
гэта дапамагае шматгранна ўсвя-
доміць праблему. Таму мае студэн-
ты ўдзельнічаюць ва ўсіх даступ-
ных конкурсах грантаў. Так, яны  
атрымалі падтрымку ў выгля дзе 
грантаў БДУ, Міністэрства адука-
цыі, Беларускага рэспубліканскага 
фонду фундаментальных дасле-
даванняў. Я лічу, што чым больш 

праектаў, тым лепш, і нават не   
столькі з пункту гледжання ат-
рымання грошай, колькі дзеля    
менавіта навучання. Дарэчы, у хі-
мікаў даволі шмат магчымасцяў  
удзельнічаць у канферэнцыях, алім-
  піядах, конкурсах грантаў, ездзіць 
на стажыроўкі. Гэта добрая база, 
каб выявіць сябе нават тым, хто 
робіць толькі першыя крокі ў наву-
цы. Напрыклад, летась сту дэн тка 
першага курса з нашай групы адна 
паехала на канферэнцыю ў Брэст. 
Мы вельмі перажывалі, адпраў ля-
ючы яе, хваляваліся, каб яна да е-
хала і шчасна вярнулася, а  ў выніку 
яна стала самай юнай на канфе-
рэнцыі і атрымала грамату за най-
лепшае выступленне. Мае дзеці 
вельмі актыўныя, і ў тым ліку гэта 
фарміруе ў нашай групе здаровае 
канкурэнтнае асяроддзе: хтосьці 
дзесьці выйграў, хтосьці апублі-
каваў артыкул, і астатнія так сама 
імк нуцца. Гэта дапамагае падтрым-
ліваць цікавасць да працы. 

Пра ролю навуковага
кіраўніка

– Падапечныя заўсёды падоб-
ныя да кіраўніка, таму што ён не 
толькі вызначае агульны тэма-
тычны напрамак даследаванняў 

групы, але і закладвае пэўны стыль 
працы. Напрыклад, ад кіраў ніка  
залежыць, як будзе спланаваны 
эк сперымент, як будзе праведзена 
інтэрпрэтацыя вынікаў. Бо можна 
на працягу жыцця дзень і ноч паў-
тараць эксперымент і атрымаць у 
выніку вельмі дакладную, але ніко-
му не патрэбную крывую, а можна 
зрабіць спачатку кропкавы пошук, 
які дапаможа зразумець, у якім   
напрамку варта рухацца, а потым  
ужо развіць знойдзены напрамак. 
Вядома, кіраўнік фарміруе і ад-
носіны ў калектыве. У нашай групе 
падтрымліваюцца максімальна ся - 
броўскія ўзаемаадносіны. У та кім 
разе не ўзнікае боязі звярнуцца     
да кіраўніка ці старэйшых калегаў 
па параду, і не прыходзіцца зас та-
вацца сам-насам з нейкай праб-
лемай. Гэта асабліва важна, калі   
мы кажам пра экстранныя сітуа-
цыі, якія ў хіміі адбываюцца часта: 
штосьці разбілася, сінтэз пайшоў 
не так, як чакалася, і да т. п. Увогу-
ле, кіраўнік вызначае твар групы, 
але ён не павінен навязваць свой 
пункт гледжання.

хімія не дзеля хіміі
– Напрамкаў, у якіх могуць пра-

цаваць хімікі, вельмі шмат: ад 
фармацэўтычнай тэхналогіі і на-
фтахіміі да клінічнай медыцыны, 
касметалогіі і судмедэкспертызы. 
У той жа час праца хіміка і, у 
прыватнасці, хімічныя даследа-
ванні – вельмі выдатковая рэч. 
Менавіта таму хімія дзеля хіміі не 
мае ніякага сэнсу, ніхто не будзе 
марнаваць грошы на тое, каб ат-
рымаць нейкае рэчыва, якое ніко-
лі нікому не спатрэбіцца. Тое, чым 
займаюцца нашы студэнты і ас-
піранты, заўсёды мае практычнае 
прымяненне. Так, вынікі, атры-
маныя ў рамках дысертацыйных 
даследаванняў, павінны быць 
пацверджаны разнастайнымі па-
тэнтамі, прынамсі, укаранёныя ў 
навучальны працэс, добра, вядо-
ма, калі яны будуць укаранёныя   
на вытворчасці. Практычная знач-
насць навуковых даследаванняў 
абавязкова дэманструецца ў на-
вуковых артыкулах, бо чытач па-
вінен разумець, навошта і чаму  
ўсё гэта робіцца, якія канчатковыя 
мэты мы ставім перад сабой.

Валерыя БАНДАРЧЫК

Таццяна Свірыдава са студэнтамі першага курса хімічнага факультэта

старшы выкладчык кафедры фізічнага выха-
вання і спорту Юлія Маслоўская, загадчык 
кафедры бія- і нанамеханікі ММФ Генадзь 
Міхасёў, старшы выкладчык кафедры тэх-
налогій праграмавання ФПМІ Кацярына 
Пазюра, начальнік аддзела навуковых перыя-
дычных выданняў УРВР Марыя Падголіна, 
старшы выкладчык кафедры англійскай     
мовы прыродазнаўчых факультэтаў Галіна    
Пусянкова, загадчык лабараторыі аптычных 
уласцівасцяў паўправаднікоў НДІ ПФП імя   
А. Н. Сеўчанкі Мікалай Рашчэня, загадчык 
кафедры геадэзіі і картаграфіі геаграфічнага 
факультэта Аляксандр Раманкевіч, адміні-
стратар ВСК«Універсітэцкі» Любоў Раман

кова, галоўны метролаг НДІ ЯП Леанід 
Рыд леўскі, прафесар кафедры фізіялогіі 
чалавека і жывёл біялагічнага факультэта 
Аляксандр Сідараў, намеснік дырэктара 
юрыдычнага каледжа Ірына Суздалева, за-
гадчык аддзела аўтаматызацыі бібліятэчных 
працэсаў фундаментальнай бібліятэкі Акса
на Сушкевіч, загадчык кафедры гісторыі 
старажытнага свету і сярэдніх вякоў гіста-
рычнага факультэта Віктар Фядосік, дацэнт 
кафедры міжнародных адносін ФМА Ула
дзіслаў Фральцоў, загадчыца кафедры 
тэорыі літаратуры філалагічнага факультэта 
Таццяна Шамякіна, намеснік дэкана юры-
дычнага факультэта Андрэй Шыдлоўскі, 
загадчыца лабараторыі НДІ ФХП Таццяна 
Юркштовіч.

Сярод студэнтаў на Дошку гонару зане-
сены: чацвёртакурснік ФРКТ Ігар Балыкін, 
магістрант МДЭІ імя А. Д. Сахарава Раман 
Бандарук, чацвёртакурснік юрыдычнага 
факультэта Дзяніс Бортнікаў, аспірант 
РІВШ БДУ Павел Булаты, чацвёртакурсніца 
геаграфічнага факультэта Людміла Вілен
чыц, пяцікурсніца філалагічнага факультэта 
Ангеліна Герус, чацвёртакурснік механіка-
матэматычнага факультэта Мікалай Гулец
кі, трэцякурсніца эканамічнага факультэта 
Юлія Дубовік, чацвёртакурсніца ФСК Стэ
фанія Змітраковіч, пяцікурсніца біялагіч-
нага факультэта Крысціна Кечко, чацвёрта-
курснік Інстытута тэалогіі імя св. Мяфодзія і 
Кірыла Аляксандр Козел, трэцякурснік 
ФПМІ Мікіта Кандрацёнак, трэцякурсніца 
юрыдычнага каледжа Марыя Краўчанка, 
трэцякурсніца ДІКСТ Вольга Краўчанка, 
чацвёртакурсніца РФКТ Юлія Людчык, пя-
цікурснік фізічнага факультэта Дзяніс Ма

цюшэўскі, чацвёртакурсніца гістарычнага 
факультэта Карына Мятко, трэцякурснік 
гістарычнага факультэта Мацвей Механо
шын, магістрантка хімічнага факультэта 
Ксенія Набебіна, чацвёртакурсніца экана-
мічнага факультэта Дар’я Паўлава, чацвёр-
такурсніца факультэта журналістыкі Вольга 
Пірог, чацвёртакурсніца ФМА Таццяна Пра
каповіч, чацвёртакурснік юрыдычнага фа-
культэта Ілья Пратасеня, чацвёртакурснік 
хімічнага факультэта Андрэй Сямёнаў, 
чацвёртакурсніца ММФ Вікторыя Сарокіна, 
курсант чацвёртага курса ваеннага факуль-
тэта Пётр Стрэж, магістрантка эканамічна-
га факультэта Вольга Цесакова, магістрант 
фізічнага факультэта Уладзімір хасяневіч, 
магістрантка біялагічнага факультэта Марыя 
Чэрныш, трэцякурсніца Інстытута бізнесу 
Алена Чудзінава, магістрантка ФФСН Та
мара Шаверда, чацвёртакурсніца ФМА 
Карына Ярмашук.

урачыстасці

Час для шанавання
Заканчэнне. Пачатак на стар. 3
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студэнцкая пляцоўка

студэнцкі інтарэс

М
ерапрыемства ладзілася з мэтай 
развіцця навукова-пазнавальнай 
актыўнасці студэнтаў, для ўдас-
каналення навыкаў публічнага 

выступлення і вуснай камунікацыі на англій-
скай мове, а таксама раскрыцця творчага 
патэнцыялу, крытычнага мыслення.

Па словах арганізатара і навуковага кі-
раўніка канферэнцыі Галіны Пусянковай, 
ідэя правядзення канферэнцыі ўзнікла па-
сля абмеркавання Нобелеўскай прэміі па 
фізіцы 2017 года. «З-за таго, што студэнты 
праявілі вялікую цікавасць да дадзенага 
пытання, я прапанавала дэталёва вывучыць 
гісторыю прысуджэння ўсіх Нобелеўскіх 
прэмій у галіне фізікі, пачынаючы з 1901 го-
да, і студэнты тут жа падтрымалі гэтую ідэю  
з велізарным энтузіязмам, – распавяла Га-
ліна Аляксееўна. – У працэсе падрыхтоўкі 
стала відавочна, што праект набывае значна 
большы маштаб, таму вырашылі правесці 
канферэнцыю. У выніку да яе далучыліся не 
толькі студэнты фізічнага факультэта, але і 
механіка-матэматычнага і ФРКТ. Колькасць 
удзельнікаў перасягнула 100 чалавек».

Падрыхтоўка вялася ў вельмі зладжанай 
камандзе (тэхнічны дырэктар, 10 спікераў, 
вядучыя, адказныя за кава-брэйк, за сустрэ-
чу гасцей канферэнцыі, фатографы і г. д.). 
Вельмі сур’ёзная праца, звязаная з адбо-
рам, прэзентацыяй і падачай матэрыялу 
была праведзена са спікерамі. Акрамя гэта-
га, былі распрацаваны макет, праграма, ан-
кеты. Студэнты былі настолькі натхнёныя са-
мой ідэяй, што паказалі проста выдатны 
вынік. Пра гэта сведчаць і дадзеныя апы-
тання. Усе госці і ўдзельнікі канферэнцыі 
засталіся задаволеныя ўсімі этапамі. Адно    
з асноўных пажаданняў – правядзенне такіх 
мерапрыемстваў у далейшым. І гэта, бадай, 
самая вялікая ўзнагарода для арганізатараў. 
Усе ўдзельнікі канферэнцыі былі ўзнагаро-
джаны сертыфікатамі БДУ і каштоўнымі па-
дарункамі ад спонсараў.

Антон Нікіфараў, тэх
ніч ны дырэктар, студэнт 
2 курса: «Я адказваў за    
самую значную частку пра-
цы – прэзентацыю. Задача 
складалася ў тым, каб апра-
цаваць тэкставы матэрыял 
усіх спікераў і прывесці яго ў адпаведнасць   
з канцэпцыяй прэзентацыі, пры гэтым пры-
трымліваючыся вызначаных патрабаванняў 
напаўнення кантэнту. Дзякуючы выразнаму 
плану і інструкцыі, каманда спрацавала 

Спаборніцтвы за званне 
найлепшай каманды 
сярод студэнтаў 
у фарміраванні і 
прасоўванні брэнда 
ішлі з 15 лютага 
па 26 красавіка 
на базе кафедры 
маркетынгу ДІКСТ. 

У інтэлектуальным і творчым кон-
курсе сутыкнуліся будучыя спецыя-
лісты па маркетынгу з Беларусі, 
Расіі і Казахстана. Удзельнікі спа-
борніцтва сваімі нестандартнымі 
прапановамі паказалі, што брэнд – 
гэта і ёсць сапраўдная асоба.

Алімпіяда праводзілася з мэтай 
падтрымкі таленавітай моладзі і 
ўмацавання сувязяў паміж вя-
дучымі ВНУ Беларусі і іншых дзяр-
жаў, а таксама для аптымізацыі 

The Nobel Prize Winners in Physics
Канферэнцыя пад такой назвай прайшла 27 красавіка на фізфаку па ініцыятыве кафедры 
англійскай мовы прыродазнаўчых факультэтаў

проста выдатна. Прэзентацыя атрымалася 
не толькі змястоўнай, але і эфектнай».

Валерыя Клопава, спі
кер, студэнтка 2 курса: «Я 
адразу праявіла цікавасць 
да канферэнцыі. Бо гэта 
такі шанец! Практыка вус-
най англійскай і публічнага 
выступлення. Акрамя таго, 
мая праца заключалася ў 
рэкламе канферэнцыі. Я лі-
чу, што наша каманда спрацавала выдатна! 
Упэўнена, мне не раз прыйдзецца гэта ра-
біць у далейшым. Наш навуковы кіраўнік Га-
ліна Аляксееўна Пусянкова закладвала пад-
мурак усёй працы. Таксама яна займалася 
пошукамі спонсараў. Я рада, што ў яе ўсё  
атрымалася, і дзякуючы ёй наша канферэн-
цыя прайшла вельмі добра. Яна ўсёй душой 
перажывала за кожнага, і мы стараліся не 
падмануць яе чаканняў».

Юлія Кароль, спікер, 
студэнтка 2 курса: «Атры-
манне новых ведаў, адчу-
ванняў і вопыту. Гэта ж ве-
льмі цікава! Я даведалася 
шмат цікавых фактаў пра 
саму прэмію. Вядома, я 
хвалявалася за сваё выс-
тупленне. Але ўсе справіліся на выдатна. 
Мне здаецца, у падобных мерапрыемствах 
павінен прысутнічаць дух суперніцтва. Гэта 

своеасаблівы стымул. Хочацца быць ле-
пшым, чым іншыя выступоўцы. Немалаваж-
ную ролю адыграла пытанне анкеты: 
«Адзначце траіх спікераў, якія вам спадаба-
ліся больш  за ўсiх». Гэта вельмі матывавала! 
Асаблівая падзяка нашаму навуковаму кі-
раўніку Галіне Аляксееўне, якая змагла запа-
ліць у нас агонь і правільна матываваць да 
працы! Я з задавальненнем прыму ўдзел у 
падобным мерапрыемстве ў далейшым не 
толькі ў якасці спікера, але і арганізатара!»

Кацярына Яромiна, спі
кер, вядучая, студэнтка     
3 курса: «Пачалося ўсё з 
таго, што маю ўпартую пра-
цу на парах англійскай мовы 
адзначыла сапраўдны пра-
фесіянал сваёй справы – Га-
ліна Аляксееўна Пусянкова. 
Менавіта ад яе і паступіла прапанова паў-
дзельнічаць у конкурсе перакладчыкаў у 
МІПСА. Я з радасцю прыняла ўдзел і ў кан-
ферэнцыі. Вопыт удзелу ў конкурсах зрабіў 
мяне значна больш упэўненай у сабе, так 
што я была поўная энтузіязму. І, вядома, 
проста нельга было прапусціць такую маг-
чымасць падняць свой узровень   гутарковай 
англiйскай, канчаткова пераадолець страх 
публічных выступленняў. 

Асабліва мяне парадавала камандная  
праца. Усё прайшло нават лепш, чым мы       
чакалі. Усе ўдзельнікі трымаліся вельмі годна  
і са праўды змаглі данесці нешта новае да 
кож нага слухача (а іх было нямала, сабралі 
амаль усю паточную (!!!) аўдыторыю). Прыем-
ным сюрпрызам было тое, што ў канцы нас 
чакала сапраўдная цырымонія ўзнагаро-
джання! Дзякуй велізарнае за гэта Галіне  
Аляксееўне. Асабліва парадавалі падарункі 
ад спонсараў у выглядзе партатыўных зара-
дак і купонаў на піцэрыю».

Марына Чвек, студэнт
ка 3 курса: «Змястоўная 
праграма, дакладная арга-
нізацыя, добразычлівая ат-
ма сфера, актуальная тэма. 
Даведалася шмат новага і 
карыснага для сябе. Выс-
тупленні на канферэнцыі 
сталі добрай трэніроўкай для ўсіх тых, хто 
збіраецца ў будучыні наведваць якія-небудзь 
міжнародныя мерапрыемствы. Выдатна 
складзена праграма, прадумана ўсё да       
дробязяў – і прафесійная, і нефармальная 
частка!» Нечакала, што канферэнцыя будзе 
настолькі цікавай.

Вікторыя Чысцякова, 
старшы выкладчык ан
глійскай мовы: «Матэрыя-
лы канферэнцыі несумнен-
на цікавыя для студэнтаў. 
Канферэнцыя за слугоўвае 
станоўчай адзнакі за высокі 
ўзровень арганізацыі і ак-
тыўную працу ўсіх яе ўдзель нікаў. Аўдыто-
рыя была забяспечана найноўшымі элек-
троннымі сродкамі для дэ манстрацыі дак-
ладаў удзельнікаў. Студэнты былі добра 
падрыхтаваны. Канферэнцыя сведчыць аб 
непасрэдных навукова-арыентаваных ін-
тарэсах студэнтаў фізічнага фа культэта, яна 
садзейнічае павышэнню матывацыі да 
вывучэння англійскай мовы».

Іван Жалнярэвiч, стар
шы выкладчык кафедры 
агульнай фізікі: «Досыць 
часта, збіраючыся на па-
добныя канферэнцыі, я на-
запашваў кафеін і запалкі 
для вачэй, але ў гэты раз 
усё было не так пра за ічна. 
Першае, што мяне парадавала – тое, што 
сту дэнты сапраўды папрацавалі з літара-
турай і знайшлі цікавыя і малавядомыя      
факты пра вялікіх людзей – уладальнікаў   
Нобелеўскай прэміі па фізіцы. Другое – і не 
менш важнае для студэнтаў, якія плануюць 
займацца навукай – гэта форма прадстаў-
лення і мова. У большасці выпадкаў спi-  
ке ры выкарыстоўвалі прамую і зразумелую 
неспрактыкаванаму слухачу (асабліва мне) 
англiйскую мову, не спрабуючы ўзмацніць 
значнасць сваёй працы складанымі фразамі 
і канструкцыямі. Акрамя таго, нашы студэн-
ты з вялікай увагай паставіліся да свайго 
знешняга выгляду – такіх строгіх, і ў той жа 
час прыгожых людзей я сустракаў толькі       
на іспытах. Асобнае дзякуй арганізатарам: 
тэхнічная і спонсарская частка (уключаючы 
каву-брэйк) на самым высокім узроўні. 
Спадзяюся, што дадзенае мерапрыемства 
стане першым у шэрагу штогадовых кан-
ферэнцый у нечакана цікавым і пазна-
вальным фармаце «англійская мова + фі-
зіка». І дзякуй за запрашэнне!»

Відавочна, што канферэнцыя знайшла 
станоўчы водгук як ва ўдзельнікаў, так і          
гасцей і падмацавала ўзаемасувязь паміж        
ведамі англiйскай мовы і прафесійнай пад-
рыхтоўкай будучага спецыяліста.

Сяргей ШАФАЛОВІЧ,
Павел ПЯТРЫШЧАЎ

Першая алімпіяда па брэндынгу
практычнага складніка эканамічнай 
адукацыйнай дзейнасці. Суаргані-
затарамі алімпіяды сталі БДЭУ, 
БДУІР, БДУКМ.

Алімпіяда ўключала два туры. 
Першы завочны адборачны тур 
праходзіў з лютага па сакавік. Тут 
свае творчыя рашэнні прапанавалі 
37 каманд з 15 ВНУ Беларусі, Расіі    
і Казахстана. Замежжа прадстаў-
лялі ўніверсітэты Уладзіміра, Кіра-
ва, Краснадара, Астаны. БДУ аба-
ранялі факуль тэты: міжнародных 
адносін, філасофіі і сацыяльных на-
вук, хімічны, фізічны, журналістыкі, 
а таксама МДЭІ імя А. Д. Сахарава    
і ДІКСТ. 

У першым туры кожная каманда 
спраектавала платформу аўтар-
скага гіпатэтычнага брэнда. Алім-
піяднікі тлумачылі назву, місію і 
гісторыю брэнда, яго каштоўнасці    
і непаўторнасць. Працы ацэньвалі 
прафесійнае журы, якое склада ла-

ся са спецыялістаў у розных га лі-
нах эканомікі, маркетынгу і брэн-
дынгу. Ацэньвалі рэалізоўнасць і 
арыгінальнасць прапанаванага ра-
шэння, лагічнасць і паслядоўнасць, 
якасць прэзентацыі.

Удзельнікі алімпіяды прадстаў-
лялі такія ідэі: выпуск парфюмер-
най туалетнай вады, стварэнне 
сеткі тэматычных кафэ ў духу папу-
лярных фільмаў, адкрыццё анлайн-
бібліятэкі забаўляльнага інвентару. 
У тэорыі займаліся прасоўваннем 
кампаніі па ручной вытворчасці 
ўпрыгожванняў, а таксама па выт-
ворчасці абсталявання і ўкаранення 
альтэрнатыўных крыніц энергіі. Пра-
панавалі праект па паляпшэнні ста-
ну навакольнага асяроддзя пас-
родкам выкарыстання высокатэх-
налагічных дронаў для ачышчэння 
паветра. А яшчэ распавялі пра 
магчымую кніжную інтэрнэт-пля-
цоўку ў форме галандскага аўкцы-

ёну са схаваным коштам. Студэнты 
задумваліся над вытворчасцю дые-
тычных мясных паўфабрыкатаў і 
пластмасавай лыжкі для заварвання 
чаю, а таксама пра выраб экалагічна 
чыстага дзіцячага адзення, якое ра-
сце разам з дзіцем.

Па выніку ў вочны фінальны тур 
выйшлі 10 каманд з 7 вядучых ВНУ 
Беларусі і Расіі. Фінал, які прайшоў 
26 красавіка, складаўся з 4 этапаў: 
конкурс прывітанняў-прадстаўлен-
няў каманд, аналіз філасофіі брэн-
да, індывідуальнае тэсціраванне па 
брэндынгу, публічнае змаганне.

Ацэньвала фінальныя конкурс-
ныя заданні алімпіяды кампетэнт-
нае журы ў складзе 11 кіраўнікоў і 
спецыялістаў вядучых арганізацый 
і навучальных устаноў Беларусі. Па 
іх рашэнні першае месца было 
прысуджана камандзе «Спадчын
нікі Котлера», Кубанскі дзяр
жаўны ўніверсітэт (яны прадста-

вілі брэнд Blossom, парфюмерная 
туалетная вада). Другое месца    
заваявала каманда «BRAND 
FRIENDS» ДІКСТ БДУ (праект па 
паляпшэнні стану навакольнага 
асяроддзя пасродкам выкарыстан-
ня дронаў для ачышчэння паветра). 
Трэцяе месца заняла каманда 
«20/80» БДЭУ з ідэяй анлайн-
бібліятэкі забаўляльнага інвентару.

Акрамя гэтага журы вызначылі 
пераможца ў намінацыі «Найлепшы 
Team Lieder», якім стаў Мікіта 
Кармаз (каманда «BRAND 
FRIENDS»), а ў намінацыі «Найлеп-
шы тэарэтык» – Андрэй Мядзель 
(каманда «Students With Attitude», 
ідэя пра сетку тэматычных кафэ       
ў духу папулярных фільмаў).

Усе ўдзельнікі фінальнага тура 
атрымалі дыпломы фіналістаў і за-
ахвочвальныя прызы ад партнёраў 
спаборніцтва.

Алена ЛЯЎШЭНЯ

Галіна Пусянкова
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выбітныя імёны

Да 100-годдзя з дня 
нараджэння Героя 
СССР Аляксандра 
Філімонава.

Будучы Герой Савецкага Саюза, 
студэнт, а затым і выкладчык БДУ, 
доктар гістарычных навук, прафе-
сар Аляксандр Андрэевіч Філімо-
наў нарадзіўся 9 мая 1918 г. у              
в. Кучын (Кармянскі раён Гомель-
скай вобласці).

Рос Аляксандр Андрэевіч у сям’і 
сялян. Яго бацька, Андрэй Міхай-
лавіч, з 1918 г. па 1925 г. служыў у 
Чырвонай арміі, пасля чаго быў   
дэмабілізаваны і, пакінуўшы сям’ю, 
пераехаў на пастаяннае месца жы-
харства ў г. Ташкент. Пасля 1932 г. 
пра далейшы лёс сям’і нічога не 
было вядома. Маці, Еўдакія Ігнаць-
еўна, у 1940 г. выйшла замуж за 
калгасніка Ягора Дзмітрыевіча Шу-
гаева. Апроч Аляксандра Андрэе-
віча ў сям’і было яшчэ двое дзяцей. 
Сястра, Марыя Андрэеўна, пасля 
Мінскага медыцынскага інстытута 
працавала ўрачом у г. Каспійск    
Дагестанскай АССР. Брат, Фёдар 
Ан дрэевіч, працаваў дырэктарам 
дзіцячага дома ў Беластоцкай воб-
ласці, дзе і згінуў без вестак у пер-
шыя дні Вялікай Айчыннай вайны.

З дзяцінства прыйшлося Аляк-
сандру Андрэевічу разам з сям’ёй 
жыць у цяжкіх умовах у глухой 
вёсцы на Гомель шчыне.

У 1930 г. ён скончыў пачатковую 
школу ў в. Каменка, а затым 
паступіў у НСШ у в. Быч Кармян-
скага раёна, у якой навучаўся да 
1933 г. З-за складаных жыццёвых 
умоў Аляксандр Андрэевіч не змог 
працягнуць вучобу. Ён пачаў праца-
ваць спачатку ў якасці калгасніка, 
затым тры месяцы рахункаводам  
калгаса «Іскра», год спецыялістам 
Курганіцкага сельсавета. Затым, 
пасля чатырох месяцаў вучобы на 
Барысаўскім лесатэхнічным раб-
факу, зноў вярнуўся ў родны сель-
савет, дзе з 1936 г. працаваў пія-
нерважатым школы, загадчыкам 
хаты-чытальні, а ў далейшым каля 
года – сакратаром сельсавета.

Увосень 1937 г. па рэкамендацыі 
Кармянскага ЛКСМБ Аляксандр 
Андрэевіч быў прыняты на пад-
рыхтоўчы курс Камуністычнага ін-
стытута журналістыкі ў г. Мінску. А 
ўжо ўвосень 1939 г., пасля ўвахо-
джання Заходняй Беларусі ў склад 
БССР, па накіраванні ЦК КПБ, каля 
года з’яўляўся літаратурным работ-
нікам павятовай газеты «Авангард» 
у г. Лунінец Брэсцкай вобласці. Пі-
саў пад псеўданімамі Малінін, Ка-
лінін, Палескі. У далейшым Аляк-
сандр Андрэевіч вярнуўся ў Ка-
муністычны інстытут журналістыкі 
для працягу вучобы. У маі 1941 г. 
пасля другога курса інстытута быў 
адпраўлены на вытворчую практы-
ку ў рэдакцыю той самай газеты 
«Авангард». Тут і заспела Філімона-
ва Аляксандра Андрэевіча вайна. 

З першых дзён ён быў мабіліза-
ваны ў Чырвоную армію. З ліпеня 
па верасень 1941 г. – радавы 45 За-
паснога стралковага палка г. Арла. 
У 1941–1942 гг. – курсант Арлоў-
скага танкавага вучылішча, пасля 
якога з прысваеннем вайсковага 
звання «лейтэнант» быў накіраваны 
на танкавы завод у г. Омск для 

На журфак БДУ  
пасля штурму Берліна

практычнага засваення тэхнікі. У 30 
Асобным навучальным батальёне 
лейтэнант Філімонаў выконваў аба -
вязкі камандзіра танкавага ўзвода 
роты, затым 4 месяцы з’яў ляўся 
камсаргам навучальнага батальё-
на, а ў канцы 1942 г. стаў ізноў ка-
мандзірам танкавага ўзвода.

У сакавіку 1943 г. Філімонаў быў 
накіраваны ў 55-ы гвардзейскі тан-
кавы полк 12-й гвардзейскай ме-
ханізаванай брыгады 5-га гвар-
дзейскага механізаванага корпуса 
4-й гвардзейскай танкавай арміі 
1-га Украінскага фронту, у якім 
служыў да лютага 1946 г. і прайшоў 
усе цяжкія дарогі вайны.

Займаючы пасаду камандзіра 
танкавага ўзвода, начальніка фін-
часткі палка, камандзіра танкавай 
роты Т-34, удзельнічаў у баявых 
дзеяннях на Сцяпным, 1-м і 2-м Ук-
раінскіх франтах, вызваляў Белга-
рад, Харкаў, Палтаву, Кіраваград і 
іншыя гарады, фарсіраваў рэкі 
Днепр, Нейсэ, Шпрэе. Некалькі 
разоў быў паранены.

Баявое хрышчэнне Філімонаў 
прыняў на Прохараўскім плацдар-
ме ў 1943 г. Баявы клін цяжкіх ня-
мецкіх танкаў прабіў абарону са-
вецкіх войскаў. І першы ж стрэл ад-
наго з іх трапіў прама ў вежу танка 
Філімонава. Машына цудам не за-
гарэлася, і паранены Т-34 паволь-
на адпоўз у лагчыну. На наступную 
раніцу экіпаж перасеў у іншую ма-
шыну. У гэтым баі ўзвод Філімонава 
падпаліў адразу чатыры варожыя 
танкі, і з тых часоў ваенны поспех 
ужо не пакідаў Аляксандра.

Асабліва вылучыўся старшы 
лейтэнант, камандзір танкавай     
роты Т-34 Філімонаў у баях на 
тэрыторыі Германіі пры ўзяцці    
Берліна.

З успамінаў Аляксандра Ан-
дрэевіча: «Наша частка з баямі 
прайшла за 6 дзён ад горада    
Мускау на р. Нейсэ, праз гарады 
Даме, Дрэбкау, Карла, Лукенва-
льдэ і заняла Беліц, што за 26 
кіламетраў   ад Берліна. Па зага-
дзе камандавання мы размясці-
ліся ў засадзе. У нашу задачу 
ўвахо дзіла абарона тылавой 4-й 
танкавай арміі, якая наступала на 
Берлін. З заходняга фронту 21 
красавіка армія генерала Венка 
прасоўваліся на выручку абложа-
наму Берліну. 26 красавіка іх пера-
давыя часткі падышлі да нашых 
межаў. Пад націскам пераўзыход-
ных сіл суперніка групе савецкіх 
войскаў старшага лейтэнанта   
Голда прыйшлося адысці да 
ўскраін г. Беліц, дзе завязаліся   
зацятыя баі. Танкавая рота, якая 
ўваходзіла ў склад 12-й мехбры-
гады, адбівала напады ворага, які 
наступаў з захаду, да 30 красавіка.   
1 мая 1945 г. здарылася нечака-
нае. Фашысцкія дывізіі, размеш-
чаныя на Одэры і акружаныя са-
вецкімі войскамі, падышлі да 
Беліца з усходу. Завязаліся заця-
тыя баі вакол горада і на яго 
ўскраінах. Вузлы абароны, ство-
раныя намі пераважна на шашэй-
ных дарогах, у склад якіх увахо-
дзіла па 3-4 танкі разам з пяхотай, 
адбіваюць контратакі, адстойва-
ючы свае пазіцыі. Кровапралітны 
бой доўжыўся да 18 гадзін. Каля      
3 тыс. фашыстаў засталося на полі 
бою. Вораг на нашым участку 
фронту не прайшоў!» 

Сваё 27-годдзе Аляксандр Ан-
дрэевіч сустрэў у Берліне, але  
святкаваць Дзень Перамогі і свой 
дзень нараджэння прыйшлося ня-
доўга, паступіў тэрміновы загад 
знішчыць нямецкую групіроўку ў 
раёне чэхаславацкага горада Бе-
нешаў. Удзелам у Парыжскай 
наступальнай аперацыі і завяршыў 
вайну гвардыі старшы лейтэнант 
Філімонаў. 

За мужнасць і адвагу ўзнагаро-
джаны ордэнамі: «Айчыннай вай-
ны» 1-й і 2-й ступеняў, «Чырвонай 
зоркі» і трыма медалямі «За пера-

могу над Германіяй», «За ўзяцце 
Берліна», «За вызваленне Прагі». А 
за гераічнасць і адвагу, выяўленыя 
падчас штурму Берліна, Указам 
Прэзідыума Вярхоўнага Савета 
СССР ад 27 чэрвеня 1945 г. прыс-
воена званне Героя Савецкага Са-
юза з уручэннем ордэна Леніна і 
медаля «Залатая зорка» .

З лютага 1946 г. Аляксандр Ан-
дрэевіч знаходзіўся ў рэзервовых 
палках афіцэрскага складу ў гара-
дах Ніжні Тагіл, Уладзімір. У канцы 
жніўня 1946 г. быў дэмабілізаваны   
з Савецкай Арміі, а ў верасні ўжо 
з’яўляўся студэнтам трэцяга курса 
аддзялення журналістыкі філала-
гічнага факультэта БДУ, які скон-
чыў з прысваеннем кваліфікацыі 
«Літаратурны работнік газеты». З 
1949 г. з’яўляўся аспірантам БДУ 
па спецыяльнасці «Гісторыя 
КПСС», якую скончыў у снежні 
1952 г., а ўжо са студзеня 1953 г. 
стаў выкладчыкам асноў марксіз-
му-ленінізму БДУ.

Пасля абароны кандыдацкай 
дысертацыі на тэму «І. В. Сталін – 
арганізатар і кіраўнік друку бакін-
скіх бальшавікоў (1907–1910 гг.)» 
быў пераведзены ў чэрвені 1953 г. 
на пасаду в. а. дацэнта кафедры 
марксізму-ленінізму.

У верасні 1954 г. перайшоў на 
працу ў Беларускі інстытут інжы-
нераў чыгуначнага транспарту.

У далейшым па рашэнні Го-
мель скага абкама партыі быў 
прызначаны загадчыкам кафедры 
марксізму-ленінізму Гомельскага 
дзяржаўнага педагагічнага інсты-
тута імя В. П. Чкалава, а ў 1960–
1961 гг. у тым жа інстытуце стаў 
займаць пасаду прарэктара па 
навучальнай і навуковай рабоце.

З 1962 па 1964 гг. вучыўся ў 
дактарантуры БДУ, пасля якой 
з’яў ляўся дацэнтам кафедры гіс то-
рыі КПСС прыродазнаўчых фа куль-
тэтаў БДУ да кастрычніка 1969 г.

У красавіку 1969 г. Аляксандр 
Андрэевіч абараніў доктарскую ды-
сертацыю на тэму «КПБ у барацьбе 
за ўмацаванне саюза працоўнага 
класа і працоўнага сялянства 
(1929–1936 гг.) – на матэрыялах 

БССР». З лістапада 1969 г. праца-
ваў загадчыкам сектара гісторыі 
камуністычнага будаўніцтва Інсты-
тута гісторыі Акадэміі навук БССР,   
а ў 1970 г. А. А. Філімонаў Вышэй-
шай атэстацыйнай камісіяй быў 
зацверджаны ў навуковым званні 
прафесара. 

Займаючыся педагагічнай прак-
тыкай, ён таксама вёў вялікую на-
вукова-даследчую працу. Ім было 
напісана і апублікавана звыш 105 
буйных навуковых прац. Аляксандр 
Андрэевіч з’яўляўся рэдактарам 
шэрагу манаграфічных прац і збор-
нікаў, ажыццяўляў кіраўніцтва ча-
тырма калектыўнымі навуковымі 
працамі па праблемах гісторыі 
КПСС, у прыватнасці па гісторыі 
Вялікай Айчыннай вайны. Акрамя 
гэтага ён уваходзіў у склад галоў-
най рэдакцыі пяцітомніка «Гісто-
рыя БССР», з’яўляўся кіраўніком     
V тома і адным з рэдактараў IV тома 
па «Гісторыі БССР»і.

Падрыхтаваў 9 кандыдатаў гіс-
тарычных навук.

З характарыстыкі рэктара БДУ 
К. І. Лукашава на Аляксандра Ан-
дрэевіча: «Філімонаў ініцыятыўны, 
працавіты, дысцыплінаваны, сістэ-
матычна працуе над павышэннем 
сваіх ведаў, карыстаецца аўтары-
тэтам сярод навуковых работнікаў, 
студэнтаў універсітэта. За час зна-
ходжання ва ўніверсітэце прымаў 
актыўны ўдзел у грамадскай пра-
цы: з 1947 па 1953 гг. абіраўся ў 
склад партбюро ўніверсітэта, у 
1948–49 навуч. г. працаваў адказ-
ным рэдактарам універсітэцкай 
шмат тыражнай газеты «За сталін-
скія кадры», на працягу 1953 г. пра-
цаваў сакратаром партбюро ўні-
версітэта, акрамя гэтага 4 разы 
абіраўся дэпутатам спачатку Кага-
новіцкага, а затым Ленінскага ра-
ённых саветаў дэпутатаў г. Мінска. 
Кіраваў семінарам прапагандыстаў 
Ленінскага РК КПБ».

У розныя гады з’яўляўся членам 
Рэспубліканскага савета ветэранаў 
вайны, удзельнікам праўлення бе-
ларускага аддзялення Таварыства 
савецка-чэхаславацкага сяброў-
ства, пазаштатным лектарам ЦК 
КПБ Мінскага абкама партыі, стар-
шынёй метсавета пры парткаме  
АН БССР па партыйнай асвеце, 
старшынёй савета ветэранаў вай-
ны АН БССР, намеснікам дырэк-
тара Інстытута гісторыі партыі пры 
ЦК КПБ па навуцы, намеснікам 
старшыні спецыялізаванага савета 
па абароне доктарскіх дысертацый 
па гісторыі КПСС пры Інстытуце 
гісторыі партыі пры ЦК КПБ, чле-
нам спецыялізаванага савета па 
гісторыі СССР пры Інстытуце 
гісторыі АН БССР, намеснікам стар-
шыні савета па каардынацыі наву-
ковых даследаванняў у галіне 
гісторыі КПСС і партыйнага бу-
даўніцтва пры Інстытуце гісторыі 
партыі пры ЦК КПБ, абіраўся чле-
нам рэвізійнай камісіі Савецкага 
камітэта ветэранаў вайны, членам 
таварыства «Веды», членам парт-
бюро Інстытута гісторыі партыі пры 
ЦК КПБ.

Аляксандр Філімонаў быў жана-
ты з Ліліяй Сцяпанаўнай (1927 г. н.), 
было двое дзяцей: дачка Любоў 
(1948 г. н.) і сын Сяргей (1959 г. н.).

Герой Савецкага Саюза, доктар 
гістарычных навук, прафесар, га-
наровы грамадзянін г. Карма, быў 
адзначаны ордэнамі Працоўнага 
Чырвонага Сцяга, «За службу Ра-
дзіме» 3-й ступені і  медалямі.

31 снежня 2007 г. Аляксандр Ан-
дрэевіч Філімонаў сышоў з жыцця. 
Урна з прахам Героя Савецкага Са-
юза была з ушанаваннямі пахавана 
на тэрыторыі мемарыяльнага пар-
ка на плошчы Свабоды ў г. Карма.

Дар’я ПРЫГОДЗІЧ,
супрацоўнік Музея гісторыі БДУ

Аляксандр Філімонаў у рэдакцыі газеты БДУ. 1949 год
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навуковы інтарэс

міжнародная повязь

«Калі чалавек працуе толькі для сябе, 
ён можа, бадай, стаць знакамітым 

навукоўцам, вялікім мудрацом, 
цудоўным паэтам, але ніколі не зможа 

стаць сапраўды дасканалым і вялікім 
чалавекам»

Міжнародная навуковая 
канферэнцыя, 
прысвечаная 200-годдзю 
з дня нараджэння К. 
Маркса (1818–1883), 
прайшла 26–27 красавіка 
на факультэце філасофіі 
і сацыяльных навук.

Карл Маркс нарадзіўся 5 мая 
1818 года ў прускім гарадку Трыр. 
Яшчэ пры жыцці Маркса яго адна-
думцы аб’яўлялі яго ідэі геніяль-
нымі, апаненты падвяргалі іх са-
май жорсткай крытыцы. У далей-
шай культуры ацэнкі марксізму 
практычна нічога не змянілася. Яго 
імя і яго ідэі або абагаўляліся, або 
татальна не прымаліся.

Лёс людзей, падобных да Карла 
Маркса, заўсёды займае наша 
ўяўленне. Гэта гістарычны прыклад 
таго ўплыву, які аказала дадзеная 
асоба на сучасны нам свет, сілы 
яго практычнай філасофіі і ана-
літычнай празорлівасці для яго   
эпігонаў, безадносна колеру і то-
пасу прасторы, пад якімі высту-
палі прыхільнікі ладу жыцця і думкі, 
які ён прапагандаваў. 

Так, сучасны французскі экана-
міст, пісьменнік, палітычны дзеяч 
Жак Аталі ў кнізе «Карл Маркс: 
Сусветны дух» (2005) заўважыў: 
«Ніводны чалавек не аказаў на свет 

Дні адчыненых дзвярэй БДУ 
прайшлі ў Таджыкістане. 
Беларускую ВНУ прадставілі 
адказны сакратар прыёмнай 
камісіі дэкан факультэта 
даўніверсітэцкай адукацыі 
Вячаслаў Малафееў і начальнік 
аддзела па працы з замежнымі 
грамадзянамі і міжнароднага 
маркетынгу Жанна Савельева.

У рамках чатырохдзённай праграмы адбыла-
ся сустрэча з патэнцыйнымі кандыдатамі на 
навучанне, іх бацькамі і настаўнікамі. Размо-
ва прайшла ў Акадэміі сродкаў масавай ін-
фармацыі. Удзельнікамі мерапрыемства 
сталі больш за 200 выпускнікоў з сямі вя-
дучых ліцэяў і агульнаадукацыйных школ г. 
Душанбэ. Для дзяцей правялі прэзентацыю 
адукацыйных праграм і магчымасцяў БДУ. 
Прадстаўнікі нашага ўніверсітэта адказалі  
на шматлікія пытанні пра ўмовы паступлення  
ў беларускую ВНУ, асаблівасці студэнцкага 
жыцця і побыту.

У гэтыя дні прадстаўнікі БДУ наведалі так-
сама Ліцэй Таджыкскага нацыянальнага 
ўніверсітэта, Прэзідэнцкі ліцэй-інтэрнат для 
адораных дзяцей Таджыкістана, сярэднюю 
школу №1 г. Гісар, дзе адбыліся сустрэчы з 
выпускнікамі і настаўнікамі.

Былі таксама праведзены перамовы з 
дырэктарам Цэнтра міжнародных праграм 
Ісматулам Шадзіевым, адміністрацыяй 

«Маркс і марксізм  
у кантэксце сучаснасці»

большага ўплыву, чым Карл Маркс 
у XX стагоддзі». А асабіста знаёмы 
з Карлам Марксам рускі пісьмен-
нік П. В. Аненкаў так ацаніў яго 
credo: «Сам Маркс уяўляў сабой 
тып чалавека, складзенага з энер-
гіі, волі і нязломнага пераканання. 
Ён меў выгляд чалавека, які мае 
права і ўладу патрабаваць павагі, 
якім бы ні з’яўляўся перад вамі і 
што б ні рабіў. Усе яго рухі былі   
адважныя і саманадзейныя. Усе 
прыёмы былі ганарлівыя і нейкія 
пагардлівыя, а рэзкі голас, які      
гучаў як метал, пасаваў дзівосна 
да радыкальных прысудаў над 
асобамі і прадметамі, якія ён     
прамаўляў». 

Сусветная прэса часта прыво-
дзіць рознага роду звесткі інтэр-
нэт-апытання з нагоды асобы Мар-
кса. Так, паводле апытання, пра-
ведзенага ў 1999 годзе «Бі-бі-сі», 
Маркс быў названы найвялікшым 
мысляром тысячагоддзя, па дад-
зеных  каталога бібліятэкі Кангрэса 
ЗША, Карлу Марксу прысвечана 
больш навуковых прац, чым любо-
му ін шаму чалавеку. Па гэтым 
крытэрыі ён узначальвае спіс 100 
самых вывучаных асоб у гісторыі. 
Яго ідэі вывучаюць ва ўніверсітэтах 
Германіі, ЗША, Францыі, не кажучы 
ўжо пра Кітай. 

У шматлікіх універсітэтах, наву-
ковых цэнтрах Еўропы і Амерыкі 
адзначаюць юбілей Мар кса. На  
факультэце філасофіі і сацыяльных 
навук Беларускага дзяржаўнага 
ўніверсітэта 26–27 красавіка ад-
былася Міжнародная навуковая 
канферэнцыя «Маркс і марксізм 

у кантэксце сучаснасці», прысве-
чаная 200-годдзю з дня нараджэн-
ня К. Маркса. 

Канферэнцыя выклікала навуко-
вую цікавасць сярод прадстаўнікоў 
сацыяльна-гуманітарных ведаў не 
толькі Беларусі, але і іншых краін 
(Арменія, Казахстан, Расія, Украі-
на). Высокі ўзровень пацвярджае 
навуковы статус удзельнікаў кан-
ферэнцыі. У ёй прынялі ўдзел: 3 
члены-карэспандэнты, 28 дактароў 
навук, 61 кандыдат навук. Былі 
прадстаўлены наступныя навуко-
выя напрамкі: філасофскія, сацыя-
лагічныя, эканамічныя, гістарыч-
ныя, філалагічныя, педагагічныя, 
фізіка-матэматычныя.

У рамках канферэнцыі былі за-
яўлены тры секцыі: «Сацыяльна-
палітычныя ідэі К. Маркса і сучас-
насць» (мадэратары – прафесар   
А. У. Рубанаў і дацэнт Н. В. Ку
рыловіч), «Філасофская спадчына 
Карла Маркса і яго сучасныя інтэр-
прэтацыі» (мадэратары – прафе-
сар Т. Г. Румянцава і дацэнт А. Ю. 
Дудчык), «Марксізм і актуальныя 
цывілізацыйныя выклікі» (мадэра-
тары – прафесар Я. С. Яскевіч і 
дацэнт С. В. Вараб’ёва). У рамках 
канферэнцыі таксама адбыўся на-
вуковы семінар маладых наву-
коўцаў  «К. Маркс: pro et contra». 
Усяго было пададзена 140 заявак. 

Пленарнае пасяджэнне пача-
лося з музычнай інтрадукцыі    
скрыпача, лаўрэата міжнародных 
конкурсаў Ільі Сініцы, які выканаў 
твор   Іагана Себасцьяна Баха, што 
ства рыла асаблівую інтэлектуаль-
ную і духоўную атмасферу. Затым 

дэкан В. Ф. Гігін зачытаў 
вітальны ліст міністра 
адукацыі І. В. Карпенкі, 
які высока ацаніў саму ідэю канфе-
рэнцыі і яе значнасць для сацы-
яльна-гуманітарных ведаў у нашай 
краіне. 

Адкрываючы канферэнцыю, дэ-
кан факультэта В. Ф. Гігін пад-
крэсліў, што падобныя форумы   
надалей стануць інтэлектуальнай 
пляцоўкай на факультэце філа со -
фіі і сацыяльных навук БДУ для     
абмеркавання надзённых праблем 
гуманітарных ведаў у іх шырокім 
дыяпазоне, г. зн. тых праблем, якія 
набываюць у наш час усё большае 
значэнне ў сучасным цывілізацый-
ным развіцці.

На пленарным пасяджэнні былі 
заслуханы даклады па актуальных 
праблемах марксізму ў кантэксце 
сучаснасці. 

Доктар філасофскіх навук, пра-
фесар, загадчыца кафедры філа-
софіі і метадалогіі гуманітарных  
навук БДУКМ М. А. Мажэйка 
прысвяціла сваё выступленне 
значэнню дзейнаснага падыходу  
К. Маркса для сучаснай гумані-
тарыстыкі. 

Доктар філасофскіх навук, пра-
фесар, загадчык кафедры тэорыі і 
філасофіі палітыкі Санкт-Пецяр-
бургскага дзяржаўнага ўніверсітэта 
У. А. Гутараў выступіў на сучасную 
актуальную тэму «Посткамунізм і 
некаторыя праблемы інтэрпрэтацыі 
марксісцкай традыцыі». 

Дэкан ФФСН, кандыдат гіста-
рычных навук, дацэнт В. Ф. Гігін      
у сваім дакладзе прадставіў нес-

тандартную аўтарскую канцэпцыю 
дыктатуры пралетарыяту ў савец-
кай палітычнай практыцы.

Дэкан эканамічнага факультэта 
БДУ, доктар фізіка-матэматычных 
навук, прафесар М. М. Кавалёў 
закрануў у сваім дакладзе тэму    
«К. Маркс і сучаснае эканамічнае 
развіццё». Дадзенае выступленне 
выклікала ажыўленую цікавасць   
сярод слухачоў, бо былі закрану -
ты надзённыя праблемы эканомікі   
сучаснага свету і Беларусі.

Доктар філасофскіх навук пра-
фесар Гродзенскага дзяржаўнага 
ўніверсітэта імя Я. Купалы Ч. С. 
Кірвель прысвяціў даклад лёсам 
Марксава тэзіса пра абсалютнае 
збядненне пралетарыяту ў эпоху 
глабальнага капіталізму. 

Падчас абмеркаванняў на 
секцыях асноўная ўвага была на-
дадзена такім пытанням, як сацыя-
льныя і філасофскія вытокі фар-
міравання поглядаў К. Маркса, 
Маркс і праблемы філасофіі гіс-
торыі, «Капітал» К. Маркса і акту-
альныя праблемы палітычнай эка-
номіі, марксізм, неамарксізм і 
постмарксізм, марксізм і выклікі 
сучаснай цывілізацыі, марксізм і 
парадоксы мадэрнізацыі постса-
вецкіх краін, ідэі К. Маркса ў Бела-
русі і г. д.

Па выніках працы канферэнцыі 
запланаваны выпуск зборніка ма-
тэрыялаў канферэнцыі. 

Прафесар 
Анатоль ЛЯГЧЫЛІН

Дні БДУ ў Таджыкістане

ліцэяў і агульнаадукацыйных школ наконт  
су працоўніцтва па накіраванні выпускнікоў 
таджыкскіх школ на навучанне ў БДУ, арга-
нізацыі адукацыйна-пазнавальных тураў 
«Студэнт на тыдзень» і іншых прафарыента-
цыйных мерапрыемстваў.

Акрамя таго, дэлегацыя БДУ наведала 
Таджыкскі нацыянальны ўніверсітэт. Бакі 
разгледзелі тэхнічныя і арганізацыйныя 
пытанні навучання студэнтаў на сумесным   
з БДУ факультэце інфармацыйных тэхна-
логій. У прыватнасці, гаворка ішла пра 

навучаль ны працэс другога этапу падрых-
тоўкі ў БДУ.

У парадак візіту былі ўключаны таксама 
пытанні развіцця сумесных адукацыйных 
праграм. Дэталёва гэтыя тэмы былі разгле-
джаны з першым прарэктарам, прарэктарам 
па вучэбнай рабоце ТНУ Таірам Хаджаевым     
і начальнікам вучэбнага ўпраўлення Убай-
дула Абдула Азізавым.

Арганізатарамі Дзён адчыненых дзвярэй 
БДУ выступае тэлевізійны канал «Незалеж-
нае таджыкскае тэлебачанне», Цэнтр міжна-
родных праграм пры Міністэрстве  адукацыі  
і навукі Рэспублікі Таджыкістан і Таджыкскі 
нацыянальны ўніверсітэт. Дні адчыненых    
дзвярэй БДУ плануецца праводзіць на рэ-
гулярнай аснове. Дарэчы, дадзенае мера-
прыемства шырока асвятлялася таджык-
скімі СМІ.

Даведка.
У 2015 годзе на базе Таджыкскага нацы-

янальнага ўніверсітэта створаны сумесны 
Інстытут тэхналогій БДУ–ТНУ, навучанне  
вядзецца па схеме «2+2». У яго структуры 
два факультэты: інфармацыйных тэхналогій  
і эколагазберагальных тэхналогій ТНУ–
МДЭІ імя А. Д. Сахарава. У жніўні 2017 г. 
ўпершыню для навучання ў БДУ прыбылі на  
3  курс ФПМІ і ММФ 32 чалавекі, на 2 курс 
МДЭІ імя А. Д. Сахарава – 10 чалавек. У наш 
час у Інстытуце тэхналогій БДУ–ТНУ на 1–2 
курсах навучаецца 191 студэнт з ліку та-
джыкскіх грамадзян.

Усяго ў БДУ навучаюцца 92 грамадзяніны 
Таджыкістана.

Ульяна МІНЧАНКА

На сустрэчы з таджыкскімі абітурыентамі ў Акадэміі СМІ



17 мая 2018 года, № 9 (2197)

Падпісана да друку 15.05.2018 г.
Зак. 507. Тыраж 1000 экз.

Надрукавана на Дзяржаўным прадпрыемстве 
«БудМедыяПраект».

ЛП № 02330/71 ад 23.01.2014 220123, 
Мінск, вул. В. Харужай, 13/61.

Выдаецца з 1929 года

Заснавальнік газеты – 
Беларускі  дзяржаўны ўніверсітэт 

Выданне  зарэгістравана Міністэрствам 
інфармацыі Рэспублікі Беларусь.

Рэгістрацыйнае пасведчанне № 1082
ад 21 студзеня 2010 года 

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

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

Рэдактар Сяргей Сяргеевіч ШАФАЛОВІЧ

Карэктар Ганна Яўгенаўна РАК

з нагоды

ведай нашых!

Больш за 700 студэнтаў, 
выкладчыкаў і гасцей БДУ 
сустрэліся 8 мая на пляцоўцы 
спартыўнага комплексу 
«Універсітэцкі». Нагода для 
сустрэчы – «Зорны матч 
Перамогі», грамадзянска
патрыятычная спартыўная 
акцыя, прымеркаваная да 
святкавання Дня Перамогі.  
У гэты дзень гулялі ў футбол, 
удзельнічалі ў забегу на розныя 
дыстанцыі, сустрэліся са 
знакамітым спартсменам, 
ацанілі тэхніку баявога 
мастацтва. Арганізатарамі 
мерапрыемства выступілі 
прафсаюзы студэнтаў і 
работнікаў, кафедра фізічнага 
выхавання і спорту БДУ.

Гэты дзень правялі з запалам пад 
добрае надвор’е. Тыя, хто прый-
шоў на стадыён «Універсітэцкі», 
стракацелі кепкамі з надпісам 
«БДУ» і бегавымі нумарамі, пры-
цягвалі ўвагу рознакаляровыя 

БДУ ўдзельнічаў у XХII 
Міжнароднай спецыялізаванай 
выставе «СМІ ў Беларусі», якая 
праходзіла з 3 па 5 мая ў Мінску. 

Інфармацыйную дзейнасць універсітэта прэ-
зентавалі факультэт журналістыкі і газета 
«Універсітэт». У прыватнасці, для абітурыен-
таў падрыхтаваны спецыялізаваны выпуск 
універсітэцкага выдання. Ён знаёміць бу-
дучых студэнтаў з факультэтамі і ўстановамі 
адукацыі БДУ, а таксама спецыяльнасцямі, 
па якіх ажыццяўляецца падрыхтоўка.

Акрамя таго, на стэндзе ўніверсітэта былі 
прадстаўлены студэнцкія друкаваныя і элек-
тронныя СМІ, фотапрацы навучэнцаў, праек-
ты «PR-кветка» і «Акадэмія PR», навучальная  
і навуковая літаратура выкладчыкаў факуль-
тэта журналістыкі. Таксама трансліраваліся  
сюжэты Студэнцкага тэлебачання БДУ.

У рамках экспазіцыі БДУ праходзілі прэ-
зентацыя спецыяльнасцяў факультэтаў жур-
налістыкі, павышэння кваліфікацыі і пера-
падрыхтоўкі.

Упершыню ў БДУ прайшоў  
«Зорны матч Перамогі»
Чым запомніўся гэты дзень?

сцягі. На мерапрыемства былі за-
прошаны прадстаўнікі Адміністра-
цыі Прэзідэнта Беларусі і Палаты 
прадстаўнікоў Нацыянальнага схо-
ду. Адкрываў спартыўную акцыю 
вітальным словам рэктар БДУ Ан
дрэй Кароль:

– «Зорны матч» праходзіць у на-
шай ВНУ ўпершыню. Гэта тое спа-
борніцкае мерапрыемства, якое 
аб’ядноўвае зорак эстрады і зорак 
з ліку прафесарска-педагагічнага і 
студэнцкага складу БДУ. Сённяшні 
матч прысвечаны Вялікай Пера-
мозе, і я разлічваю, што ён стане 
знакам памяці трагічных падзей 
тых гадоў.

З пазітыўным настроем пра 
падзеі гэтага дня выказаў сваё 
меркаванне выканаўчы дырэктар 
Беларускай асацыяцыі студэнцка-
га спорту Віталь Карнавушанка:

– Сёння вельмі важнае мера-
прыемства напярэдадні Дня Пера-
могі. Удзел у дадзеным спабор-
ніцтве стаў той падзеяй, якая пац-
вярджае нашу павагу да памяці за-

гінулых. Мы сёння ўбачым шэраг 
спартыўных сустрэч, будзем пе-
ражываць за ўдзельнікаў, павіншу-
ем пераможцаў. Упэўнены, што 
гэты дзень пройдзе на высокім уз-
роўні, будзе спрыяць прапагандзе 
спорту і здаровага ладу жыцця.

Можна сказаць, што самай ін-
трыгуючай часткай праграмы стаў 
футбол. Ён пачаўся з удару рэк-
тара па мячы, так быў дадзены 
адлік першаму тайму. У гульню 
ўступіла каманда выкладчыкаў,   
работнікаў і студэнтаў БДУ пад 
кіраўніцтвам прарэктара па выха-
ваўчай рабоце і сацыяльных пы-
таннях Івана Яну шэвіча. Іх супер-
ніцай стала зборная артыстаў      
беларускай эстрады, тэатра і кіно 
«Арт-Старс», а менавіта вядучы 
АНТ і журналіст Тэнгіз Думбадзэ, 
шоўмен Яўген Булка, саліст ан-
самбля «Беларускія пес няры» Ва
лерый Дайнека і іншыя. Другі ка-
пітан – кампазітар і спявак, кіраўнік 
тэатра песні і спорту «Дэльта-шоу» 
Альберт Скараход. Ганяліся за 

мячом і перахоплівалі яго ў супер-
ніка, атакавалі вароты іншай збор-
най. У выніку – перамога за каман-
дай БДУ з лікам 2:1.

А ў перапынку паміж першым і 
другім таймам прайшоў «Забег 
Перамогі». Жаночая палова бегла 
дыстанцыю ў 500 метраў, мужчын-
ская – 1000 метраў. Сярод прад-
стаўніц БДУ ва ўзроставай катэ-
горыі да 35 гадоў першай прыйшла 
на фініш выкладчыца кафедры 
фізічнага выхавання і спорту Ка
цярына Осіпчык. Ва ўзроставай 
катэгорыі ад 36 да 50 гадоў «зола-
та» было за намесніцай дэкана па 
навучальна-выхаваўчай рабоце 
ФФСН Веранікай Сайганавай. У 
катэгорыі ад 51 да 60 гадоў была 
першай старшая выкладчыца ФМА 
Таццяна Шарупіч. У катэгорыі ад 
61 года перамагла дацэнт ФСК 
Надзея Цялюк. 

Сярод мужчын ва ўзроставай 
катэгорыі да 35 гадоў «золата» ўзяў 
старшы выкладчык юрфака Віталь 
Вячорка. У катэгорыі ад 36 да 50 

гадоў на першым месцы аказаўся 
старшы выкладчык хімічнага фа-
культэта Аляксандр Пятроў. 

Сярод студэнтаў першымі фі-
нішавалі навучэнцы юрфака Ці
мафей Тарасевіч і Кацярына 
Асадчая.

Чым яшчэ запомніўся гэты     
дзень? Выступленнем зборнай 
БДУ па каратэ, якая паказала свае 
ўменні  ў японскім баявым мас-
тацтве. Акрамя гэтага гледачы 
маглі пагутарыць з тытулаваным 
чэмпіёнам Вячаславам харане
кам, шмат разовым рэкардсменам 
па гіравым спорце і экстрэмаль-
ным пад’ёме цяжараў. 

Свята завяршалася ўзнагаро-
джаннем пераможцаў, тыя атрым-
лівалі свае ўзнагароды з рук сту-
дэнткі ІБМТ Анастасіі Лаўрынчук, 
якая нядаўна атрымала тытул 
«Другая віцэ-міс Беларусь–2018». 
Фінальныя ноты дня – мелодыі кан-
цэрта зорак беларускай эстрады, 
тэатра і кіно «Арт-Старс».

Алена ЛЯЎШЭНЯ

«Газеты не згінуць!»
У завяршальны дзень выставы прайшоў 

дыялог-дыскусія «Газеты не згінуць!», прыс-
вечаны Дню друку. Мадэратарамі выступілі 
студэнты спецыяльнасці «Журналістыка 
(друкаваныя СМІ)», а для іх калегаў-перша-
курснікаў правялі экскурсію «У пошуках 
месца практыкі» па выставачных пляцоўках.

За актыўны ўдзел у выставе БДУ ўзнага-
роджаны трыма дыпломамі.

Выстава «СМI ў Беларусі» штогод збірае 
найбуйнейшыя айчынныя і замежныя ме-
дыя. Сёлета на ёй прадставілі сябе каля    
400 сродкаў масавай інфармацыі Беларусі, 
Расіі, Украіны, Казахстана, Латвіі, Літвы, 
Поль шчы, Кітая, Турцыі і інш.

У рамках мерапрыемства 4 мая ўпер-
шыню адбыўся Дзень рэгіянальнай прэсы, 
прайшоў круглы стол, прысвечаны Году ма-
лой радзімы ў Беларусі.

Арганізатарам выставы выступіла Мі-
ністэрства інфармацыі Беларусі пры пад-
трымцы Міністэрства замежных спраў,       
Мінскага гарадскога выканаўчага камітэта, 
НВЦ «БелЭкспа».

Ульяна МІНЧАНКА

Рэдактар газеты «Універсітэт» Сяргей Шафаловіч, в. а. дырэктара Інстытута 
журналістыкі Вольга Самусевіч, старшы выкладчык Дзмітрый Сіняўскі, загадчык 
кафедры гісторыі журналістыкі і менеджменту СМІ Дзмітрый Драздоў

Віцэ-міс Беларусь–2018 
Анастасія Лаўрынчук
узнагароджвае ўдзельнікаў 
футбольнага матча
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