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Абітурыент – 2013 Спецыяльны 
выпуск

Шаноўныя навучэнцы школ, 
ліцэяў, гімназій і каледжаў!

Дарагія сябры і госці БДУ!

Ад усяго сэрца вітаю вас у 
сценах вядучай ВНУ краіны – Бе
ларускага дзяржаўнага ўнівер
сітэта. БДУ – гэта найбуйнейшы 
адукацыйны, навуковы і культур
ны комплекс. БДУ – гэта вялікая 
сям’я. Зараз у БДУ навучаецца 
31 тыс. студэнтаў. Іх падрых
тоўкай займаюцца больш за 3 
тыс. выкладчыкаў, у тым ліку 15 
акадэмікаў і 16 членаўкарэс
пандэнтаў НАН Беларусі, больш 
за 490 прафесараў і 1750 кан
дыдатаў навук. Навучальны пра
цэс вядзецца па 63 спецыяль
насцях, 81 напрамку і 278 спе
цыялізацыях. У склад БДУ ўва хо
дзіць 20 навучальных уста ноў, 
7 навуковадаследчых інстыту
таў і цэнтраў, а таксама ўласныя 
ўнітарныя прадпрыемствы. 

У БДУ створана эфектыўная 
сістэма падрыхтоўкі высокаква
лі фікаваных маладых спецыя
лістаў, запатрабаваных на рынку 
працы не толькі нашай краіны, 
але і за мяжой.   

Арганізацыя навучальнага пра
цэсу ў БДУ грунтуецца на яго аба
вязковым спалучэнні з даслед
чай дзейнасцю. Ва ўнівер сітэце 
дзей нічае 37 студэнцкіх наву
ковада следчых лабараторый 

Назва мерапрыемства Месца Час
Урачыстае адкрыццё фестывалю:
– прывітальнае слова рэктара БДУ 
– узнагароджанне ўдзельнікаў конкурсу «Найлепшы 
моладзевы праект» 
– узнагароджанне ўдзельнікаў праекта «Студэнцкі 
спадарожнік» 
– узнагароджанне абітурыентаў, удзельнікаў праекта 
«Светлыя галовы» 
– прывітальнае слова найлепшых студэнтаў БДУ

аўд. 411, 4 паверх 
галоўнага корпуса

12.00

Праца стэндаў факультэтаў:
– творчыя прадстаўленні спецыяльнасцяў 
факультэтаў 
– прадстаўленне студэнцкага жыцця факультэтаў; 
– студэнцкі гумар 
– сустрэчы з дэканамі факультэтаў 
– сустрэчы з найлепшымі студэнтамі, загадчыкамі 
выпускаючых кафедраў, маладымі выкладчыкамі, 
нядаўнімі выпускнікамі 
– дэманстрацыя ролікаў пра факультэты; 
– раздача інфармацыйных бюлетэняў і ўлётак 
факультэтаў 
– мініконкурсы і віктарыны для абітурыентаў з 
уручэннем прызоў (месца правядзення – стэнды 
эканамфака, гістфака, ІБМТ, мехмата, геафака, 
ФФСН, ФДА, ФПМІ) 
– дэманстрацыйныя эксперыменты (месца правя
дзення – стэнды фізфака, хімфака, біяфака, ФМА) 
паказ электронных трэнажораў і навучальных праграм 
ваеннага факультэта 
– запуск радыёзонда, снегамерныя здымкі (геафак) 
– правядзенне аўкцыёну (ІБМТ), латарэі (геафак) 
– «жывая рэклама» (карэйскія барабаны, «мытнік 
ВКЛ» і інш. – ФМА) 
– выступ «рыцарскага клуба» (гістфак) 
– інтэрактыўная гульня (журфак)
– праца творчай майстэрні (ДІКСТ) 
– творчыя прадстаўленні студэнцкіх калектываў 

аўд. 411, 4 паверх 
галоўнага корпуса

10.00–
16.00

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

ля ўваходу ў аўд. 
411, 4 паверх 
галоўнага корпуса

10.00–
16.00

Праца стэнда «Белінвестбанка»:
– інфармацыя пра льготныя крэдыты для тых, хто 
паступае ў БДУ 

 ля ўваходу ў аўд. 
411, 4 паверх 
галоўнага корпуса

10.00–
16.00

Выстава галоўнага ўпраўлення навукі, 
тэлевізійнага цэнтра:
– распрацоўкі навукоўцаў БДУ 
– студэнцкае тэлебачанне 

3 паверх галоўнага 
корпуса (хол)

10.00–
16.00

Прэзентацыя спартыўнага жыцця БДУ:
– спартыўныя трэнажоры 
– магчымасці заняткаў у групах спартыўнага 
ўдасканалення 

2 паверх галоўнага 
корпуса (хол)

10.00–
16.00

Прэзентацыі студэнцкіх грамадскіх арганізацый, 
псіхалагічнай службы

1 паверх галоўнага 
корпуса (хол)

10.00–
16.00

Мультымедыйныя прэзентацыі факультэтаў 1 паверх галоўнага 
корпуса (вялікі 
экран), аўд. 411 

10.00–
16.00

Сустрэча з аўтарамі навучальных дапаможнікаў 
для абітурыентаў:
– аўтары дапаможнікаў па рускай / беларускай мовах, 
матэматыцы, замежных мовах, геаграфіі, фізіцы, хіміі, 
гісторыі, малюнку, грамадазнаўстве

3 паверх галоўнага 
корпуса, бібліятэка

11.00–
15.00

Праца стэнда ваеннага факультэта:
– дэманстрацыя ваеннай тэхнікі і трэнажораў 

унутраны дворык 10.00–
16.00

Фундаментальная бібліятэка БДУ:
– кніжныя выставы: 
«Табе, будучы студэнт», «БДУ – флагман беларускай 
адукацыі», «Першы рэктар БДУ – У. І. Пічэта», 
«Класічнае ўніверсітэцкае выданне» 
– рэкламнаінфармацыйныя стэнды «Вечары, 
сустрэчы, конкурсы для вас, нашы студэнты!» 
– прэзентацыя «Электронныя інфармацыйныя 
рэсурсы ФБ БДУ»

3 паверх галоўнага 
корпуса (хол перад 
бібліятэкай, 
бібліятэка)

10.00–
16.00

Экскурсіі для абітурыентаў: 
– музей БДУ 
– геалагічны музей 
– экскурсіі па дворыку ўніверсітэта 

экскурсійнае бюро 
– 1 паверх 
галоўнага корпуса 
(хол) 

11.00–
16.00, 
кожную 
гадзіну 

Выступленні творчых калектываў БДУ, удзельнікаў 
фестывалю эстрады 

унутраны дворык 12.30–
15.00

Выступленне удзельнікаў Вышэйшай лігі 
Міжнароднага саюза КВЗ (ТТА«АМіК», г. Масква) 
каманды КВЗ БДУ

аўд. 411, 4 паверх 
галоўнага корпуса

12.30

Фатаграфаванне з рэктарам БДУ хол 1 паверха
галоўнага корпуса

10.00–
12.00

прырода знаўчага і гума нітарнага 
кірунку. Даследаванні ў СНДЛ 
праводзяцца па найбольш акту
альных напрамках сучаснай 
навукі: фізіка нанаструктурава
ных паўправаднікоў, біяфізіка і 
клетачныя тэхналогіі, паў пра вад
ніковыя лазеры, камп’ю тарны 
аналіз даных і мадэляванне, ін
фарматызацыя гістарычнай аду 
кацыі, праблемы палітычнай 
гісто рыі ХХ стагоддзя, фалькла
рыстыка, тэорыя і практыка элек
троннага бізнесу, знешне эка
намічная дзейнасць і інш. 

Штогод студэнты БДУ паспя
хова выступаюць на міжнарод
ных і рэспубліканскіх студэнц
кіх алімпі ядах па матэматыцы, 
ін фар матыцы і праграмаванні, 
эка логіі, біялогіі, фізіцы, права
знаў стве і дызайне, а таксама па 
эка на мічных, фінан савых дыс
цып лінах і пытаннях кіра вання. 
Ка ман да студэнтаў БДУ з’яў
ляецца сярэбраным прызёрам 
чэмпіянату свету па прагра
маванні (АСМ). 

Акрамя таго, нашы студэнты 
бяруць удзел у міжнародных 
конкурсах па кітайскай мове і 
творчасці (Шыцзячжуан, КНР); па 
гуманітарным праве імя Ф. Мар
тэнса (Масква, РФ); па інвес
тыцыйным праве FDI Moot Court 
(Лондан, Вялікабрытанія); па 
міжнародным праве імя Ф. Джэ
сапа (Вашынгтон, ЗША); па ка

мерцыйнай медыяцыі (Парыж, 
Францыя) і шматлікіх іншых.

Каля 350 студэнтаў штогод 
выязджаюць на стажыроўкі за 
мяжу па розных адукацыйных 
праграмах і навуковых праектах. 
Усяго БДУ мае пагадненні аб 
супрацоўніцтве з больш чым 280 
універсітэтамі з 50 краін свету. 

29 замежных грамадзян з’яў
ля юцца ганаровымі прафесарамі 
БДУ.

Па звестках буйных міжна
родных рэйтынгавых агенцтваў 
QS і Webometrics, БДУ ўвахо
дзіць у лік 600 найлепшых вы
шэйшых навучальных устаноў 
свету. Паводле гэтых рэйтынгаў, 
Белдзяр жуніверсітэт значна апя
рэджвае ўсе айчынныя ВНУ і 
практычна ўсе ВНУ СНД.

Дарагія абітурыенты! Бела
рускі дзяр жаўны ўніверсітэт заці
каўлены, каб у яго аўдыторыі 
прыйшлі разумныя і таленавітыя 
маладыя людзі. Незалежна ад 
абранай спецыяль насці навучан
ня ў вас ёсць магчымасць атры
маць тут адукацыю сусветнага 
ўзроўню.

 Спадзяюся зноў убачыць вас 
1 верасня 2013 года ўжо ў новай 
якасці – як студэнтаў славутага 
БДУ. 

Жадаю поспехаў!

Рэктар БДУ акадэмік  
С. У. АБлАМейКА

23 сакавіка 2013, 10.00–16.00 
Галоўны корпус БДУ (пр. Незалежнасці, 4), унутраны дворык БДУ

Рэктар БДУ акадэмік С. У. Абламейка з першакурснікамі 1 верасня на Дні ведаў

Праграма
Дня адчыненых дзвярэй

«Фестываль факультэтаў БДУ»

Запрашаем у БДУ!
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ФІЗІЧНЫ ФАКУлЬТЭТ
Дэкан – доктар фізікаматэматычных навук, 
прафесар, заслужаны дзеяч навукi 
Рэспублiкi Беларусь  
Віктар Міхайлавіч  АНIШЧЫК. 
Адрас: г. Мінск, прасп. Незалежнасці, 2. 
Тэл. 2095267, 2095115. 
Еmail: physdean@bsu.by;  
www.physics.bsu.by

МеХАНІКАМАТЭМАТЫЧНЫ 
ФАКУлЬТЭТ
Дэкан – кандыдат фізікаматэматычных 
навук дацэнт  
Дзмітрый Георгіевіч МЯДЗВЕДЗЕЎ.
Адрас: г. Мінск, прасп. Незалежнасці, 4. 
Тэл. 2095046, 2095249. 
Еmail: medvedev@bsu.by; www.mmf.bsu.by

ЮРЫДЫЧНЫ ФАКУлЬТЭТ
Дэкан – доктар юрыдычных навук прафесар 
Сяргей Аляксандравіч БАЛАШЭНКА. 
Адрас: г. Мінск, вул. Ленінградская, 8.  
Тэл./факс 2095230.
Еmail: law@bsu.by; www.law.bsu.by

БІЯлАГІЧНЫ ФАКУлЬТЭТ
Дэкан – кандыдат біялагічных навук дацэнт 
Уладзімір Васільевіч ЛЫСАК. 
Адрас: г. Мінск, вул. Курчатава, 10.  
Тэл. 2095808, 2095902, 2095805. 
Факс 2095808. Еmail: bio@bsu.by;  
www.bio.bsu.by

ФАКУлЬТЭТ ПРЫКлАДНОй 
МАТЭМАТЫКІ І ІНФАРМАТЫКІ
Дэкан – кандыдат фізікаматэматычных 
навук, дацэнт, намеснік першага прарэктара 
БДУ па адукацыйных інавацыях  
і інфармацыйных тэхналогіях  
Павел Аляксеевіч МАНДРЫК. 
Адрас: г. Мінск, прасп. Незалежнасці, 4.  
Тэл. 2095245. Факс 2265548. 
Еmail: dean_office_FPMI@bsu.by;   
www.fpmi.bsu.by

У 2013 годзе прыём на першы курс  
будуць ажыццяўляць 16 факультэтаў, а 
таксама Дзяржаўны інстытут кiравання i 
сацыяльных тэхналогiй, Інстытут бізнесу і 
менеджменту тэхналогій, Інстытут тэалогіі 
імя святых Мяфодзія і Кірылы. 

У гэтым годзе прапануецца 11 новых спецыяльнасцяў і 1 напрамак 
спецыяльнасці. 

Студэнты дзённай формы навучання, паспяховасць якіх не ніжэйшая 
за «сем», пасля заканчэння другога курса могуць на платнай аснове 
паралельна навучацца па другой спецыяльнасці і ў выніку атрымаць 
два дыпломы. 

План прыёму абітурыентаў у Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт у гэтым 
годзе павялічаны ў параўнанні з мінулым годам.

На дзённую бюджэтную форму плануецца прыняць 2048 
студэнтаў:

2013 г.
колькасць працэнт 

прыродазнаўчанавуковыя 
спецыяльнасці 1273 62

сацыяльнаэканамічныя і 
гуманітарныя спецыяльнасці 775 38

Усяго 2048

Разам з тым на завочную бюджэтную форму навучання плануецца 
прыняць крыху менш – 400 студэнтаў (у 2012 г. прынята 405);

– на дзённую платную форму – 2514 (у 2012 г. прынята 2107);
– на завочную платную форму – 1931 (у 2012 г. прынята 1689).
Скароціцца і план набору на ваенны факультэт, дзе падрыхтоўка будзе 

ажыццяўляцца па 4 спецыяльнасцях і напрамках: радыяцыйная, хімічная і 
біялагічная абарона; геаінфармацыйныя сістэмы ваеннага прызначэння, 
прыкладная крыптаграфія, юрысконсульцкая праца ў ваеннай сферы (у 
2012 г. падрыхтоўка вялася па 7 спецыяльнасцях і напрамках ).

Адной з асаблівасцяў прыёмнай кампаніі гэтага года стане 
павелічэнне прыёму на скарочаную форму навучання выпускнікоў 
устаноў сярэдняй спецыяльнай адукацыі. У прыватнасці, на бюджэт
ную форму ўстаноўлена 88 месцаў, на платную – 255. Прыём такіх 
абітурыентаў плануецца ажыццяўляць па васьмі спецыяльнасцях (у 
мінулым годзе прымалі па трох).

ГУМАНІТАРНЫ ФАКУлЬТЭТ
Дэкан – кандыдат тэхнічных навук дацэнт 
Уладзімір Яўгенавіч ГУРСКІ.
Адрас: г. Мінск, вул. Курчатава, 5.  
Тэл. 2095911, 2095920. 
Еmail: hurski@bsu.by; www. gumf.bsu.by

ГеАГРАФІЧНЫ ФАКУлЬТЭТ
Дэкан – доктар геаграфічных навук прафе
сар Іван Іванавіч ПІРОЖНІК. 
Адрас: г. Мінск, вул. Ленінградская, 16. 
Тэл. 2095257. Факс 2095015.  
Еmail: geo@bsu.by; www.geo.bsu.by

ФАКУлЬТЭТ МІЖНАРОДНЫХ 
АДНОСІН
Дэкан – доктар гістарычных навук прафесар 
Віктар Генадзьевіч ШАДУРСКІ.
Адрас: г. Мінск, вул. Ленiнградская, 20  
Тэл. 2095977. Факс 2095742.
Еmail: fir@bsu.by; www.fir.bsu.by

ХІМІЧНЫ ФАКУлЬТЭТ
Дэкан – доктар хімічных навук прафесар 
Дзмітрый Вадзімавіч СВІРЫДАЎ. 
Адрас: г. Мінск, вул. Ленінградская, 14.  
Тэл. 2095253. Факс 2006918.
Еmail: chem@bsu.by; www.chemistry.bsu.by

ФАКУлЬТЭТ ФІлАСОФІІ  
І САЦЫЯлЬНЫХ НАВУК
Дэкан – доктар сацыялагічных навук 
прафесар Анатоль Уладзіміравіч РУБАНАЎ. 
Адрас: г. Мінск, вул. Кальварыйская, 9.  
Тэл./факс 2597047.
Еmail: phse@bsu.by; www.ffsn.bsu.by

ЭКАНАМІЧНЫ ФАКУлЬТЭТ
Дэкан – доктар фізікаматэматычных навук, 
прафесар, заслужаны дзеяч навукі 
Рэспублікі Беларусь  
Міхаіл Міхайлавіч КАВАЛЁЎ. 
Адрас: г. Мінск, вул. К. Маркса, 31.  
Тэл. 2276025, 2178352.
Еmail: economics@bsu.by; www. bsu.by

ФІлАлАГІЧНЫ ФАКУлЬТЭТ
Дэкан — доктар філалагічных навук  
прафесар Іван Сямёнавіч РОЎДА.
Адрас: г. Мінск, вул. К. Маркса, 31.  
Тэл. 2223421, 2223602.
Еmail: phyl@bsu.by; www. philology.bsu.by

ФАКУлЬТЭТ РАДЫЁФІЗІКІ  
І КАМП’ЮТАРНЫХ ТЭХНАлОГІй
Дэкан – доктар тэхнічных навук, прафесар, 
заслужаны работнік адукацыi Рэспублiкi 
Беларусь Сцяпан Рыгоравiч МУЛЯРЧЫК.
Адрас: г. Мiнск, вул. Курчатава, 5 
Тэл. 2095818, 2095817. 
Еmail: mulyarchik@bsu.by; www.rfe.by

ВАеННЫ ФАКУлЬТЭТ
Начальнік – палкоўнік  
Ігар Анатольевіч НОВІКАЎ.
Адрас: г. Мінск вул. Кастрычніцкая, 4. 
Тэл. 2095646. Тэл./факс 2095646, 
2095625

ГІСТАРЫЧНЫ ФАКУлЬТЭТ
Дэкан – кандыдат гістарычных навук дацэнт 
Сяргей Мікалаевіч ХОДЗІН 
Адрас: г. Мінск, вул. Чырвонаармейская, 6. 
Тэл. 2095598, 2277100. 
Еmail: hist@bsu.by; www.hist.bsu.by

ІНСТЫТУТ ЖУРНАлІСТЫКІ
Дырэктар – кандыдат філалагічных навук 
дацэнт Сяргей Валянцінавіч ДУБОВІК
Адрас: г. Мінск, вул. Кальварыйская, 9. 
Тэл. 2597400.
Еmail: jour@bsu.by; www.journ.bsu.by

ІНСТЫТУТ БІЗНеСУ  І МеНе
ДЖМеНТУ ТЭХНАлОГІй БДУ
Дырэктар – доктар фізікаматэматычных 
навук прафесар Уладзімір Уладзіміравіч 
АПАНАСОВІЧ. 
Адрас: г. Мінск, вул. Кастрычніцкая, 4.  
Тэл./факс 2104106. Еmail: sbmt@bsu.by; 
www.sbmt.by

ДЗЯРЖАЎНЫ ІНСТЫТУТ 
КІРАВАННЯ І САЦЫЯлЬНЫХ 
ТЭХНАлОГІй БДУ
Дырэктар – доктар гістарычных навук, 
прафесар, заслужаны работнік адукацыі 
Рэспублікі Беларусь 
Пётр Іванавіч БРЫГАДЗІН.
Адрас: г. Мінск, вул. Шпалерная, 7.  
Тэл. 3060020. Факс 3060040.
Еmail: mail@eedu.by; www.eedu.by,  
www.simst.bsu.by

ІНСТЫТУТ ТЭАлОГІІ ІМЯ СВЯТЫХ 
МЯФОДЗІЯ І КІРЫлЫ БДУ
Рэктар – Мітрапаліт Мінскі і Слуцкі ФІЛАРЭТ, 
Патрыяршы Экзарх усяе Беларусі,  
доктар багаслоўя, прафесар.
Адрас: г. Мінск, прасп. Незалежнасці, 24.
Тэл. 2891161, 3276367, 3276465.  
Факс 2891161. 
Еmail: institutteologii@tut.by;   
www.inst.bsu.by

ФАКУлЬТЭТ ДАЎНІВеРСІТЭЦКАй 
АДУКАЦЫІ
Дэкан –  
Вячаслаў Міхайлавіч МАЛАФЕЕЎ.   
г. Мінск, вул. Акадэмiчная, 25.  
Тэл. 2840002, 2842682. 
Еmail: fpuedu@bsu.by; www. fpuedu.bsu.by

лІЦЭй БДУ
Дырэктар – кандыдат хімічных навук дацэнт
Вадзiм Эдвардавiч МАТУЛIС. 
Адрас: г. Мінск, вул. Ульянаўская, 8. 
Тэл. 2260112, 2095265. 
Еmail: info@lyceum.by; www.lyceum.by

ЮРЫДЫЧНЫ КАлеДЖ БДУ
Дырэктар – кандыдат юрыдычных навук 
дацэнт Ігар Раманавіч ВЯРЭНЧЫКАЎ. 
Адрас: г. Мінск, вул. Камсамольская, 21. 
Тэл./факс 2891282. 
Еmail: college@bsu.by;  
www.lawcollege.bsu.by

ВЫБЕРЫ СВОЙ ФАКУЛЬТЭТ У БДУ!

ПРЫЁМНАЯ КАМІСІЯ БДУ–2013
АБлАМейКА Сяргей Уладзіміравіч, рэктар БДУ – старшыня прыёмнай камісіі
ЖУРАЎКОЎ Міхаіл Анатольевіч, першы прарэктар БДУ – намеснік старшыні прыёмнай камісіі
ТОлСЦІК Аляксей леанідавіч, прарэктар па вучэбнай рабоце БДУ – намеснік старшыні прыёмнай 

камісіі
ХУХлЫНДЗІНА людміла Міхайлаўна, начальнік галоўнага ўпраўлення вучэбнай і навукова

метадычнай работы – адказны сакратар прыёмнай камісіі
Тэлефон прыёмнай камісіі – 2095085
Усю падрабязную інфармацыю пра прыёмную кампанію, кансультацыі можна атрымаць па адрасе –  

вул. ленінградская, 16, каб. 112 (панядзелак–пятніца 8.30–17.15)
Пытанні прыёмнай камісіі можна задаць па адрасе: abiturient@bsu.by
Інфармацыю пра парадак прыёму, спецыяльнасці, праграмы ўступных выпрабаванняў, вынікі залічэння 

ў 2012 г. і іншыя матэрыялы можна знайсці на сайце www.bsu.by, у раздзеле «Абітурыент–2013».

БДУ – ПАСТУПАЙ ПРАВІЛЬНА!

Пераможцы міжнародных алімпіяд школьнікаў сталі першымі студэнтамі БДУ
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набыць навуковую практыку, неаб
ходную для даследчай працы. Такім 
чынам, заканчваючы БДУ, вы ат
рымліваеце не адну прафесію, а 
адразу дзве. І яшчэ невядома, 
магчыма, вы прыроджаны фізік
тэарэтык, магчыма, ядзершчык
эксперыментатар, але, не паспра
баваўшы, ніколі не даведаешся. 
Выбар за вамі!

Вікторыя ШАЎЦОВА, 
суаўтар адзінаццаці навуковых 

прац, удзельніца сямі 
міжнародных канферэнцый

У 2008 годзе я паступіў на 
механікаматэматычны факультэт. 
Яшчэ ў школе я выразна ведаў 
свой будучы профіль навучання. У 
выбары навучальнай установы на
ват і не стаяла пытанне. Якасную 
вышэйшую матэматычную адука
цыю, якая спатрэбіцца практычна 
ў любой сферы дзейнасці, можна 
атрымаць толькі ў Беларускім дзяр
жаўным універсітэце. 

За ўсе пяць гадоў навучання я 
не расчараваўся ў сваім выбары ні 
разу, таму што БДУ – гэта вялізная 
школа падрыхтоўкі спецыяліста. 
Прайшоўшы яе, можаце з гонарам 
успамінаць гэтыя моманты ўсё 
жыццё.

Алег БУКАТЫЧ,
старшыня савета старастаў БДУ

Калі я вырашыла, што буду па
ступаць на журналістыку, пытанне, 
якую ВНУ выбраць, у мяне нават не 
паўставала. Перад вачыма заўсёды 
былі прыклады журналістаўмаіх 
куміраў, якія скончылі факультэт 
журналістыкі БДУ. У мае школьныя 
гады Беларускі дзяржаўны ўні ве р
сітэт здаваўся мне велізарным, 
страшным і жудасна сур'ёзным. 
Але, паступіўшы сюды, я зразуме
ла, наколькі цёпла, весела і выдат
на тут вучыцца. Тут цябе атачаюць 

адукацыю, і менавіта ў БДУ. Аднак 
знешняга ціску ніколі не было – вы
бар быў свядомым. Чаму ж БДУ? 
Гэты ўніверсітэт вабіў сваім ста
тусам флагмана беларускай вы
шэйшай адукацыі і існаваннем 
спецыялізацыі «паліталогія» на 
абраным мною факультэце! Як 
выявілася, пра выбар шкадаваць 
не прыйшлося. Акрамя якаснай 
класічнай адукацыі, я атрымаў яш
чэ і 5 гадоў знаходжання ў атма
сферы сапраўднага студэнцкага 
жыцця, прытым у месцы, дзе 
падтрымліваліся амаль усе іні
цыятывы студэнтаў. Што ж, напе
радзе новыя вяршыні, аднак з 
БДУ расставацца ўсё роўна не 
хочацца!

 Аляксандр лУЦЭВІЧ, 
пераможца конкурсу «На найлеп

шую арганізацыю ўступлення 
студэнтаў 1 курса ў прафсаюз»

Для мяне пытанне выбару мес
ца атрымання адукацыі не было 
доўгім і пакутлівым. Яшчэ з самых 
ранніх гадоў я чуў, што лепшага за 
БДУ ўніверсітэта ў Беларусі не 
знайсці, і калі ты хочаш атрымаць 
сапраўды карысныя веды, то трэба 
паступаць менавіта сюды. У гэтым 

такія ж энергічныя, прыязныя і крэ
атыўныя выкладчыкі і студэнты. За 
5 гадоў я ні разу не пашкадавала 
пра свой выбар.

Святлана ІСАЁНАК, 
намеснік старшыні  

савета старастаў БДУ

Мой універсітэцкі шлях пачаўся 
з паступлення ў 2008 годзе. З таго 
моманту вельмі многае змянілася, 
я стаў больш выразна бачыць свае 
мэты, пазнаёміўся з велізарнай 
колькасцю цікавых людзей і, вядо
ма ж, адукацыя... Цяпер на 5 курсе 
я разумею, што пасля заканчэння 
БДУ стану сапраўды добрым 
спецыялістам, і гэта ўжо амаль ад
былося. Што даў мне ўніверсітэт?! 
Універсітэт мне даў усё: адука
цыю, верных сяброў, любімую пра
цу, сям'ю. Калі ў абітурыентаў ёсць 
страх ці сумневы наконт пас
туплення, хай не баяцца – гэта таго 
варта!

Сяргей КлІШЭВІЧ,
сакратар ПА ГА «БРСМ» з 

правамі РК БДУ

У маёй сям'і склалася ўжо пэў
ная традыцыя: дзядуля і мама 
атрымалі менавіта гістарычную 

Заўсёды хацелася атрымаць 
класічную адукацыю ў галіне 
матэматыкі. Таму іншыя варыянты, 
акрамя Белдзяржуніверсітэта, на
ват не разглядала. Акрамя гэтага, 
я сур'ёзна займаюся спортам, а 
каманда БДУ самая вясёлая і 
актыўная сярод камандаў усіх 
іншых універсітэтаў.

Цяпер я ўжо ведаю: ва ўні
версітэце справы ідуць менавіта 
так, як і чакала. І таму я ўпэўне ная, 
што ў выбары не памылілася.

Хутчэй, вышэй, мацней, разум
ней :)

Ганна РУДАКОЎСКАЯ,
двойчы пераможца чэмпіянату 

Беларусі па лыжным арыентаванні 
сярод юніёрак

БДУ – гэта цудоўнае месца, дзе 
можна напоўніцу праявіць свой 
творчы патэнцыял, асабліва гэта 
тычыцца навуковай дзейнасці. 
Менавіта тут у студэнтаў ёсць маг
чымасць на працягу трох гадоў 
займацца сапраўднай навуковай 
працай, якая завяршаецца абаро
най дыплома. Такі вопыт дазваляе 
разам з заяўленай спецыяльнасцю 

я цалкам пераканаўся, адвучыў
шыся спачатку ў ліцэі БДУ, а затым 
паступіўшы на юрыдычны факуль
тэт універсітэта. Сёння БДУ дае 
студэнту магчымасць усебакова 
развівацца: атрымліваць неабход
ныя прафесійныя веды і навыкі, 
зай мацца спортам ці творчасцю, 
весела адпачываць. Наш уні вер
сітэт – гэта вялікая сям'я, у якой 
кожны адчувае ўпэўненасць у сва
ёй будучыні!

Яўген ВАНЬКОВІЧ,
сярэбраны прызёр Беларускай 

студэнцкай юрыдычнай  
алімпіяды–2011  

у індывідуальным заліку

Прызнаюся, я не ведаю, хто ка
го абраў: я – БДУ ці ён – мяне. Ду
маю, гэта было наканавана. Слава 
ўніверсітэта гучыць на ўсю краіну, і 
я, залаты медаліст, не мог не на
цэліцца на заваяванне такой вы
сокай вяршыні. Сёння я пра гэта 
не шкадую. Інстытут журналістыкі 
апраўдаў і нават перасягнуў мае 
чаканні. Хочаце творчасці? Для 
вас – музычныя, танцавальныя 
калектывы. Жадаеце добра вучыц
ца і займацца навукай? Толькі тут, 
я ўпэўнены, можна выдатна спалу
чаць усе гэтыя на прамкі. Хочаце 
вучыцца і працаваць? Дэканат 
заўсёды пойдзе насустрач і зной
дзе рашэнне для вас.

У школе я перамагаў у рэс
публіканскіх алімпіядах па рускай 
мове і літаратуры. Яшчэ сур'ёзна 
займаўся музыкай на працягу 
амаль 10 гадоў: стаў лаўрэатам 
рэспубліканскіх і міжнародных фе
с  тываляў і конкурсаў. Было цяжка 
выбраць паміж вучобай і творчас
цю. І тут, у БДУ, я знайшоў «зала
тую сярэдзіну». Свае былыя захап
ленні не пакінуў, а толькі дадаў да 
іх новыя. А галоўнае, універсітэт 
па дарыў мне сяброў.

Дзмітрый НІКАНОВІЧ,
лаўрэат фестывалю эстрады БДУ

Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт традыцыйна падтрымлівае творчую ініцыятыву сваіх студэнтаў, 

рэалізуючы шэраг штогадовых конкурсаў, сярод якіх «Студэнт года БДУ», конкурс фотавідэаработ 

«БДУ ў тваім фармаце», «Найлепшы выпускнік БДУ» і іншыя.

2013 год з'яўляецца юбілейным для конкурсу «Найлепшы моладзевы праект». 10 гадоў таму 

экспертная камісія конкурсу ўпершыню вызначыла пераможцаў і памеры фінансавання для рэалізацыі 

крэатыўных студэнцкіх ідэй. Сёлета 21 праектная каманда прымала ўдзел у конкурсе, і толькі 14 выйгралі 

грант. У 2013 годзе ўніверсітэцкі прызавы фонд склаў 35 млн руб. Удзел у конкурсе «Найлепшы  

моладзевы праект» дае студэнтам магчымасць увасобіць свае ідэі ў жыццё, навучыцца планаваць 

фінансавыя выдаткі, атрымаць суправаджэнне ў стварэнні і ажыццяўленні сацыяльных, творчых праектаў.

РАСКРЫЙ СВАЕ ТАЛЕНТЫ
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У БДУ кожны студэнт можа стаць 
сапраўдным лідарам, рэалізаваць 
свае здольнасці на карысць уні
версітэта, грамадства і дзяржавы. 

Праявіць свае здольнасці і аса
бістыя якасці студэнты могуць, 
удзельнічаючы ў разнастайных 
конкурсах, віктарынах і праектах, 
якія праводзяцца ўпраўленнем вы
хаваўчай работы з моладдзю. 

Наладжана і дынамічна разві ва
ецца моладзевае супрацоўніцтва 
з ВНУ Рэспублікі Беларусь і краін 
СНД. Стаў добрай традыцыяй        
удзел студэнтаў БДУ ў міжнарод
ных канферэнцыях і семінарах па 
моладзевай праблематыцы. Сту
дэнты БДУ з'яўляюцца арганіза
тарамі розных міжнародных з'ез
даў, канферэнцый і семінараў. 

Пярвічная арганізацыя ГА 
«БРСМ» БДУ не проста арганізуе 
мерапрыемствы, яна ўмацоўвае 
традыцыі Беларускага рэспубл і
канскага саюза моладзі і Белару
скага дзяржаўнага ўніверсітэта, 
праводзіць мерапрыемствы, якія 
сталі візітоўкамі БДУ. Конкурс на 
найлепшую пярвічную арганізацыю 
факультэта «Стань найлепшым!», 
грамадскаасветніцкая акцыя «Уні
вер сітэт – твой крок у будучыню» і 
«Студэнцкі турысцкі злёт», каманда 
БРСМ БДУ па чэрлідынгу DanStart, 
валанцёрскі атрад БРСМ БДУ 
«Абдымкі», прэсцэнтр БРСМ БДУ, 
студэнцкі цэнтр занятасці – тут кож
ны можа знайсці занятак па душы. 

Паспрабаваць свае сілы ў рас
працоўцы і рэалізацыі моладзевых 
праектаў і праграм па арга ні зацыі 
ўніверсітэцкага і факультэцкага 
вольнага часу можна ў гра мадскім 
аб'яднанні «Студэнцкі саюз 
БДУ». Праекты: аглядконкурс 
«Ка пус нік», «Студэнцкі адукацый
ны клуб «БРІЗ», танцавальна
касцю міраваная праграма 
«Восеньскі баль», «Клуб лідараў», 
«Фотагалерэя «Універсітэт – гэта 
мы!», «Мая школа» і іншыя, якія 
атрымалі фі нан савую падтрымку 
БДУ як пераможцы конкурсу 
«Найлепшы моладзевы праект», 
адкрыты для студэнтаў і чакаюць 
новых сяброў. 

Студэнцкае  
жыццё:

Студэнцкае  
жыццё:

станаўленне 
асобы
станаўленне 
асобы

Студэнты БДУ маюць усе магчымасці для 
гарманічнага ўсебаковага развіцця і 
ўдасканалення сваіх асабістых здольнасцяў 
і захапленняў, неабходных для фарміравання іх 
паспяховай жыццёвай стратэгіі. Здаровы лад жыцця, 
прававая пісьменнасць, культура, псіхалагічнае і 
эмацыйнае развіццё актыўна культывуюцца ў БДУ. 

Савет старастаў БДУ спрыяе 
адаптацыі студэнтаў малодшых 
курсаў да новых умоў і патра
баванняў адукацыйнага працэсу 
ўніверсітэта, аператыўна асвятляе 
падзеі вучэбнага, навуковадас
ледчага і грамадскага жыцця БДУ. 
Усе старасты навучальных груп 
першага курса праходзяць наву
чанне на выязным семінары «Ты 
стараста!», а студэнты старэйшых 
курсаў могуць прыняць удзел у 
т’ютарскім праекце «Студэнцкая 
куратарская служба». 

Разам са студэнцкім саветам 
па якасці адукацыі студэнты ма
юць магчымасць уплываць на пра
цэс кіравання адукацыйнай сіс
тэмай Беларускага дзяржаўнага 
ўнівер сітэта, распрацоўваць рэ
камен да цыі па аптымізацыі адука
цыйнага працэсу. 

Пярвічная прафсаюзная арга
нізацыя студэнтаў БДУ арганізуе 
работу груп «Здароўе», праводзіць 
кансультацыі па сацыяльных пы
таннях і матэрыяльным становішчы 
студэнтаў, семінары па праца
ўладкаванні і размеркаванні мала
дых спецыялістаў, ажыццяўляе 
грамадскі кантроль арганізацыі 
харчавання, засялення студэнтаў у 
інтэрнаты, захавання правілаў уну
транага распарадку. 

Дзейнасць грамадскага аб'яд
нання «Саюз жанчын Беларуска
га дзяржаўнага ўніверсітэта» 
ажыц цяў ляецца па напрамках 
«Здароўе жанчыны – здароўе 
нацыі», «Сям'я XXI стагоддзя», «Жа
ночае лідар ства», што актуалізуе 
важныя для моладзі пытанні. 

Вялікай папулярнасцю ў сту
дэнцкай моладзі карыстаюцца ме
рапрыемствы, прысвечаныя Дню 
Незалежнасці Рэспублікі Бела
русь, Дню абаронцы Айчыны, Дню 
Пера могі, Дню памяці студэнтаў і 
супрацоўнікаў, якія загінулі ў гады 
Вялікай Айчыннай вайны, і іншыя, 
арганізаваныя саветам ветэра
наў БДУ. 

Формы ўдзелу студэнтаў у гра
мадскім жыцці БДУ, па сутнасці, 
сталі дадатковымі адукацыйнымі 
тэхналогіямі, накіраванымі на 

станаўленне спецыяліста, грама
дзяніна, патрыёта. 

СТУДЭНЦКІ ГАРАДОК 
Агульным домам для прыблізна 

6 тыс. іншагародніх навучэнцаў, 
якія пражываюць у 9 інтэрнатах, 
стаў студэнцкі гарадок. Шмат што 
ў жыцці інтэрнатаў вызначаюць 
самі студэнты. Студэнцкія саветы 
інтэрнатаў, аператыўныя атрады 
інтэрнатаў, савет па прафілактыцы 
парушэнняў правілаў унутранага 
распарадку ў студэнцкіх інтэрнатах 
БДУ, грамадская інфармацыйная 
служба, студэнцкая творчая лаба
раторыя, студэнцкі спартыўна
турысцкі клуб, студэнцкая служба 
бяспекі – органы студэнцкага са
ма  кіравання ў студэнцкім гарадку. 
У вольны ад вучобы час студэнты 
могуць займацца ў 5 гуртках і клу
бах па інтарэсах, 7 спартыўных 
секцыях. 

Дзякуючы наяўнасці лакальнай 
камп'ютарнай сеткі і ўтульных па
кояў для самападрыхтоўкі студэн
ты маюць магчымасць якасна рых
тавацца да заняткаў, залікаў і іс
пытаў. 

Прадэманстраваць сваю сілу, 
спрыт і хуткасць студэнты могуць 
падчас правядзення спартыўных 
спаборніцтваў па футболе, валей
боле, а весела і з карысцю правесці 
вольны час – у турысцкіх паходах і 
экскурсійных паездках. Пастаяць 
за гонар роднага інтэрната можа 
кожны студэнт, прыняўшы ўдзел у 
штогадовай спартакіядзе паміж 
інтэрнатамі, а паспаборнічаць з 
работнікамі студэнцкага гарадка – 
у рамках Кубка дырэкцыі. 

Фестываль студэнцкай твор
часці студэнцкага гарадка дае вы
датную магчымасць стаць не толь
кі гледачом, але і непасрэдным 
удзель  нікам яркіх культурнамаса
вых мерапрыемстваў: конкурсу 
студэнцкай песні «Сярэбраныя 
струны», шоуконкурсаў «Супер
мен», «Міс Вясна», «Зорная пара», 
Кубка КВЗ, кулінарных конкурсаў, 
турніраў па інтэлектуальных гуль
нях, выстаў студэнцкай творчасці, 
міжуніверсітэцкага фестывалю на
цыянальных культур і многіх іншых. 

Сумесная дзейнасць студэнтаў 
і работнікаў студэнцкага гарадка 
накіравана на тое, каб зрабіць ін
тэрнат домам – камфортным, утуль
ным, поўным клопату і цяпла. 

КУлЬТУРА 
Важнай часткай адукацыйнага 

працэсу ў БДУ з'яўляецца эстэтыч

нае, духоўнамаральнае выхаван
не навучэнцаў, далучэнне іх да 
культурных каштоўнасцяў, развіц
цё творчага патэнцыялу. 

Таленавітых студэнтаў чакаюць 
у творчых калектывах упраўлення 
па справах культуры, а гэта: на
родны фальклорны ансамбль «Ту
тэйшая шляхта», народны хор вы
кладчыкаў і супрацоўнікаў «Род
ніца», народны музычны тэатр
студыя «На філфаку», народны 
фальклорнаэтнаграфічны ан
самбль «Неруш». 

Цікавасць моладзі да творчасці 
рокгуртоў перарос у штогадовы 
фестываль «Такія пернікі», прысве
чаны авангарднай музыцы. Лаў
рэатамі фестывалю эстрады БДУ 
станавіліся вядомыя сёння эст
радныя выканаўцы: Дзмітрый і Ге
оргій Калдуны, Карыяна, Яўген Ер
малковіч, Аляксандр Заўгародні, 
гурт «Лайтсаўнд». 

Студэнцкія традыцыі КВЗ тры
вала ўвайшлі ў жыццё БДУ. Уні
версітэцкая каманда не аднойчы 
станавілася пераможніцай гэтай 
гульні, і не дзіва, што Ліга КВЗ БДУ 
аб'яднала студэнцкі «кавэзэшны» 
рух у Беларусі. 

Сёння далёка за межамі Бе
ларусі ведаюць пра фэст «Тэат
ральны куфар», які праходзіць на 
сцэнічных пляцоўках універсітэта і 
г. Мінска. У 2010 г. у ім прынялі 
ўдзел больш за 20 калектываў з 16 
краін свету. Фестываль імкнецца 
прадэманстраваць найлепшыя да
сягненні ўніверсітэцкіх і моладзе
вых аматарскіх тэатраў. 

Добрай традыцыяй стала пра
вядзенне ва ўніверсітэце міжна
роднага форуму студэнцкіх хароў 
«Папарацькветка» ў дні святкаван
ня перамогі ў Вялікай Айчыннай 
вайне. Форум спрыяе грамадзян
скапатрыятычнаму выхаванню 
моладзі і накіраваны на захаванне 
і развіццё найлепшых традыцый 
беларускай і сусветнай харавой 
творчасці. 

ЗДАРОВЫ лАД ЖЫЦЦЯ 
Студэнты БДУ маюць магчы

масць займацца любым з 23 відаў 
спорту, якія курыруюць педагогі 
кафедры фізічнага выхавання і 
спорту. 

Спартыўны клуб праводзіць 
агульнаўніверсітэцкія спартакіяды, 
спартыўныя святы і іншыя масавыя 
фізкультурныя мерапрыемствы, 
якія стымулююць развіццё спа
борніцкага руху, ствараючы ўмовы 
для паўнавартаснага і рознабако

вага развіцця асобы. У 2011 г. за
радзілася новая традыцыя – пра
вядзенне спартакіяды адмініст
рацыйнакіраўніцкага апарату. 

Толькі ў 2008–2010 гг. у групах 
спартыўнага ўдасканалення атры
малі разрады больш за 350 чала
век, якія раней не мелі спартыўнай 
кваліфікацыі, больш за 150 чалавек 
павысілі яе. За гэты ж перыяд сту
дэнты Беларускага дзяржаўнага 
ўніверсітэта больш за 100 разоў 
падымаліся на найвышэйшыя 
прыступкі п'едэсталаў рэспуб
ліканскіх спаборніцтваў. На спа
борніцтвах сусветнага і еўра пей
скага ўзроўню заваявана 33 меда
лі, з іх 15 бронзавых, 10 сярэбра
ных і 8 залатых. На XXIX Алім пійскіх 
гульнях у Пекіне студэнтыспартс
мены БДУ двойчы станаві ліся 
бронзавымі прызёрамі. 

Важным фактарам добрага са
маадчування студэнтаў з'яўляецца 
псіхалагічны стан. Атрымаць да
датковыя веды ў галіне псіхалогіі, 
псіхалагічную дапамогу і падтрым
ку сацыяльных праектаў можна, 
звярнуўшыся ў псіхалагічную 
службу БДУ. Са студэнтамі і для 
студэнтаў дыпламаваныя, крэа
тыўныя і захопленыя сваёй спра
вай спецыялісты псіхалагічнай 
службы праводзяць фестываль 
практычнай псіхалогіі, дні псіхало
гіі, студэнцкі псіхалагічны клуб, ды
станцыйнае псіхалагічнае тэсці
раванне, сацыяльнапсіхалагічныя 
трэнінгі, інтэрактыўныя выставы, 
творчыя майстэрні. 

Студэнты маюць магчымасць 
набыць пуцёўкі ў студэнцкі са
наторыйпрафілакторый БДУ. 
Тут прапануюцца паслугі электра
лячэння, святлолячэння, агульнага 
ультрафіялетавага апрамянення 
(фатарый), інгалятар, масаж, пры
ём лячэбных ваннаў, лячэбных 
кактэйляў, заняткі лячэбнай фіз
культурай. 

Для правядзення спартыўна
аздараўленчых мерапрыемстваў, 
адукацыйных канферэнцый і семі
нараў, арганізацыі адпачынку 
гасцінна адчыняе дзверы спар тыў
нааздараўленчы комплекс БДУ 
«Брыганціна». У САК БДУ «Брыган
ціна» можна адпачыць з сябрамі, 
сям'ёй, атрымаць асалоду ад ляс
ных маляўнічых пей зажаў і вада
спадаў. У распа раджэнні адпачы
вальнікаў валейбольныя, баскет
больныя і футбольныя пляцоўкі, 
спартыўныя трэнажоры, зала гуль
нявых відаў спорту, плавальны ба
сейн, більярдавыя залы. 
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Каманда ліцэістаў 
БДУ заняла 
другое месца ў 
фінале першага 
расійскага 
чэмпіянату 
CanSat і заваявала 
ўзнагароду за 
самую навукова 
абгрунтаваную, 
грамадска
карысную і 
арыгінальную 
дадатковую задачу 
для спадарожніка.

Фінальныя спаборніцтвы 
інавацыйнага адукацыйнага 
праекта «CanSat у Расіі» 
завяршыліся 4 мая ў Калузе. 
Канкурсантам трэба было 
запусціць створаны імі 
сапраўдны спадарожнік і 
станцыю прыёму, а асноўныя 
кампаненты касмічнага апа
рата (сістэма электрасіл
кавання і перадачы тэлеме
трычнай інфармацыі, разна
стайныя датчыкі) павінны 
змяшчацца ў бляшанцы 
зпад колы. Адсюль і назва 
конкурсу (ад англ. Can – бля
шанка і Sat – скароч. ад 
Satellite – спадарожнік). 

«Рынак» фінансавай 
дапамогі адукацыі  
і навуцы велізарны. 
На ім дзейнічаюць 
розныя буйныя 
навуковыя фонды, 
стыпендыяльныя 
праграмы замежных 
дзяржаў, праграмы 
міжнародных 
арганізацый

«ЭРАЗМУС МУНДУС» 
У БДУ

З 2007 г. БДУ прымае актыўны 
ўдзел у праграме акадэмічных 
абменаў. Дадзеная праграма 
фінансуецца за кошт сродкаў ЕС. 
Студэнты, магістранты, аспіранты 

На дзяржаўным узроўні прагра
мы абмену ажыццяўляюцца з Ка
захстанам, Кыргызстанам, Турк
меністанам, Літвой, Славакіяй, Кі
таем і В'етнамам.

У рамках міжуніверсітэцкга 
супрацоўніцтва БДУ праграмы аб
мену студэнтамі ажыццяўляюцца 

Пераможцам стаў аўтар 
экапраекта «Зялёная кар 
та Беларусі» Сяргей 
САДОЎНІКАЎ, якому дас
таліся $ 5000 і паездка на 
траіх у швейцарскі офіс 
Google.

Студэнт 5 курса факуль
тэта радыёфізікі і кам п’ю
тарных тэхналогій БДУ ства
рыў дадатак, які дазваляе 
хутка вызначыць або да
даць на карту пункты прыё
му розных відаў другаснай 
сыра віны, утылізацыі небя
спечных адходаў. Вызна
чальным фактарам для суд
дзяў сталі лакальная Green
Map Bela rus, яго функцыя
нальнасць, карыснасць і 
са цы яль ная значнасць

БДУ адчыняе акно ў свет
Абмен студэнтамі, як правіла, змяшчаецца ў 
кожнай дамове аб супрацоўніцтве паміж БДУ і 
замежнымі ВНУ і прадугледжвае навучанне 
ў ВНУпартнёрах на працягу 1–2 семестраў 
па асноўнай або сумежнай спецыяльнасці ці 
кароткатэрміновыя абмены групамі студэнтаў для 
культурнай вучэбнаазнаямленчай практыкі. БДУ 
мае больш за 80 дамоў аб супрацоўніцтве, 
многія з якіх актыўна рэалізуюцца. 

з ВНУ Германіі, Польшчы, Чэхіі, 
Сла  вакіі, Балгарыі, Сербіі, Галан
дыі, Швецыі, Кітая, Карэі і Японіі.

Германія: Енскі ўніверсітэт імя 
Ф. Шылера вылучае 2 гадавыя 
стыпендыі, Рурскі ўніверсітэт г. Бо
хума вылучае 3 гадавыя стыпендыі, 
Лейпцыгскі ўніверсітэт 2–4се

местравыя стыпендыі. Штогод дэ
канаты ўсіх факультэтаў адбіраюць 
3–4 найлепшых студэнтаў для 
інтэнсіўнага вывучэння нямецкай 
мовы на працягу навучальнага го
да. Па выніках тэсту на веданне 
нямецкай мовы 12–14 студэнтаў 
адбіраюцца для абмену. Механіка
матэматычны факультэт БДУ 
ажыццяўляе нямецкамоўную пра
граму падрыхтоўкі студэнтаў па 
«камп’ютарнай матэматыцы» су
месна з універсітэтам Магдэбурга. 
Адбываюцца абмены таксама і з 
універсітэтам г. Лейпцыга.

Расія: Сеткавы ўніверсітэт СНД, 
Цюменскі дзяржаўны ўніверсітэт.

Украіна: Львоўскі нацыянальны 
ўніверсітэт.

Чэхія: Карлаў універсітэт, уні

верс ітэт імя Т. Масарыка.
Швецыя: FOJO інстытут павы

шэння кваліфікацыі журналістаў.
З універсітэтамі Польшчы ак

тыўна супрацоўнічаюць гумані
тарныя факультэты. Партнёрамі 
БДУ з'яўляюцца: універсітэт імя  
М. СкладоўскайКюры г. Любліна; 
Варшаўскі і Лодзенскі ўніверсітэты. 
Студэнты БДУ выязджаюць у Поль
шчу для моўнай практыкі і навучан
ня на працягу семестра.

Для студэнтаўфілолагаў праду
гледжаны кароткатэрміновыя ста
жыроўкі і ўключанае навучанне ў 
Чэхіі, Балгарыі, Сербіі і Украіне.

Студэнты, якія вывучаюць кі тай
скую мову, могуць удзельні чаць у 
праграмах абмену з кітайскімі 
ўніверсітэтамі ў рамках міжве да

маснай дамовы з КНР і партнёрскіх 
пагадненняў. Кожны год да 20 
студэнтаў факультэта міжнародных 
адносін і філалагічнага факультэта 
накіроў ваюцца на навучанне ва 
ўнівер сітэты Кітая.

Студэнты, якія вывучаюць ка
рэйскую або японскую мовы, мо
гуць выехаць на навучанне ва 
ўніверсітэты Чон Бук, Кукмін і Хан
кук (Карэя) і ўніверсітэт Васэда 
(Японія).

Усяго штогод на стажыроўкі за 
мяжой з адукацыйнымі і навуковы
мі мэтамі выязджаюць да 350 
студэнтаў нашага ўніверсітэта. 
Квоты, тэрміны і фінансавыя ўмовы 
абменаў вызначаюцца краінамі і 
ВНУпартнёрамі. http://www.bsu.
by/Cache/Page/207933.pdf

Міжнародныя праграмы акадэмічнай мабільнасці

і маладыя навукоўцы маюць маг
чымасць прайсці навучанне ў ад
ной з 9 еўрапейскіх ВНУчленаў 
кансорцыума тэрмінам ад 1 меся
ца да 3 гадоў (у залежнасці ад тыпу 
мабільнасці).

За перыяд 2007–2011 гг. у пра
граме ўзяла ўдзел каля 150 на ву
чэнцаў і выкладчыкаў БДУ.

Геаграфія акадэмічных абменаў 
у рамках міжуніверсітэцкіх дамоў 
і праграмы «Эразмус Мундус» у 
асноўным уключае заходне
еўрапейскія краіны – Германію, 
Польшчу, Іспанію, Італію, Чэхію. У 
гэтым напрамку, як правіла, выяз
джаюць студэнты, якія вывучаюць 
замежныя мовы, юрыспрудэнцыю, 
эканоміку, міжнародныя адносіны, 
сацыяльныя навукі.

IAESTE – АСАЦЫЯЦЫЯ 
ПА АБМеНе СТУДЭНТАЎ

 ТЭХНІЧНЫХ 
СПеЦЫЯлЬНАСЦЯЎ

Праграма IAESTE дае студэн
там 3–4 курсаў, навучанне якіх звя
зана з тэхнічнымі навукамі – фі
зікай, хіміяй, інфарматыкай, а так

сама бія логіяй, экалогіяй, фарма
цэў тыкай, сельскай гаспадаркай і 
іншымі спецыяльнасцямі, магчы
масць прайсці стажыроўку за мя
жой працягласцю ад 1 да 4 месяцаў 
у перыяд з мая па верасень.

БДУ ўдзельнічае ў праграме з 
2002 г. За гэты час ёю скарысталіся 
больш за 30 сту дэнтаў.

СеТКАВЫ 
ЎНІВеРСІТЭТ

Мэтай стварэння «Сеткавага 
ўніверсітэта СНД» з'яўляецца 
распрацоўка і ўкараненне аналага 
праграмы «Эразмус Мундус» у 
рамках адзінай (агульнай) аду
кацыйнай прасторы дзяржаў
удзельніц СНД.

Праект накіраваны на аргані
зацыю і рэалізацыю высакаякас
ных сумесных магістарскіх пра
грам, умацаванне міжнароднага 

супрацоўніцтва ў галіне падрых
тоў кі спецыялістаў вышэйшай 
квалі фікацыі і садзейнічанне абме
ну аспірантамі, правядзенне су
месных навуковых даследаванняў 
з мэтай падрыхтоўкі кандыдацкай 
дысертацыі.

Тэрмін навучання ў магістратуры 
Сеткавага ўніверсітэта 2 гады: 1ы 
год навучання праходзіць у адной з 
ВНУ кансорцыума, 2і – у нацыя
нальным універсітэце (БДУ). Па 
выніках дзяржаўнай атэстацыі па 
сумеснай праграме навучэнцы 
атрымліваюць дакументы аб вы
шэйшай прафесійнай адукацыі 
дзяржаўнага ўзору кожнага з 
універсітэтаўпартнёраў, у якіх 
праходзілі навучанне.

Падрабязную інфармацыю 
глядзіце на сайце БДУ – www.bsu.
by – рубрыка «Міжнародная дзей
насць».

Конкурс 
Androidдадаткаў
24 студзеня ў сталічным клубе  
AUroom адбылася ўрачыстая цырымонія 
ўзнагароджання пераможцаў  
другога адкрытага конкурсу 
распрацоўшчыкаў Androidдадаткаў, 
арганізаванага кампаніяй  
Velcom пры падтрымцы прадстаўніцтва 
Samsung у Беларусі  
і прафесійнага партала для  
ІТспецыялістаў dev.by.

СВАЮ ІДЭЮ Ў КОСМАС

Сярэбранымі прызёрамі 
чэмпіянату сталі адзінацца
цікласнікі Яўген Новікаў, 
Андрэй Горбач і дзесяці
класні кі Яўген Алейнікаў і 
Аляксандр Зайцаў. Іх пад
рых тоў кай займаліся трэця 
курснікі факультэта радыё
фізікі і кам п'ютарных тэх на
логій БДУ Антон Саечнікаў, 
Павел Горбанаў і Аляксандр 
Мамойка. 

Дарэчы, у адборачным 
ту ры чэмпіянату спаборні
чалі каля 250 навучэнцаў з 
Расіі, Казахстана і Беларусі. 
У фінале выступіла толькі 15 
расійскіх каманд і адна бела
руская.

Нядаўна ва 
ўніверсітэце 
адбыўся конкурс 
«Дашлі СВАЮ 
ідэю ў космас», 
прысвечаны 
стварэнню першага 
ўніверсітэцкага 
адукацыйнага 
нанаспадарожніка.

У намінацыі на найлепшае 
імя для ўніверсітэцкага на
на спадарожніка перамогу 
ат ры мала прапанова «Бе
КАСС» (беларускі касмічны 
спадарожнік студэнтаў), 

аўтар Лопух Пётр 
Сцяпанавіч, загадчык 
кафедры агульнага 
землязнаўства і гідра
метэаралогіі геагра
фічнага факультэта.

У намінацыі на най
лепшы праект касміч
нага эксперыменту 
для ўніверсітэцкага 
нанаспадарожніка вы
значаны 3 перамож
цы:

1-е месца – «Фа
завыя пераходы ва 
ўмовах бязважкасці і 
касмічнай радыяцыі», 
аўтар Крот Юрый, 

аспірант фізічнага факуль
тэта;

2-е месца – «Даследа
ванне электрамагнітнага по
ля, якое ствараецца радыё
выпраменьваннем», аўтар 
Марцінаў Антон, студэнт 4 
курса ФРКТ;

3-е месца – «Іанасферны 
прадвеснік» (даследаванне 
іанасферных бураў у перыяд 
падрыхтоўкі сейсмічных па
дзей), аўтар Рэзнікаў Юрый, 
студэнт 5 курса ФРКТ.

Пераможцам конкурсу 
дастануцца нетбук, планшэт 
і мабільныя тэлефоны. Узна
гароджанне адбу дзецца 23 
сакавіка падчас фестывалю 
факультэтаў БДУ. 
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П. В. Васючэнка, старажытная 
беларуская літаратура:

– Прыборы адключайце, буду 
канфіскоўваць. Увогуле, у Еўропе 
ёсць цікавы від спорту – кіданне 
мабільнікаў аб сцяну.

Д. А. Вайтовіч, асновы прыро
дазнаўства:

•	Рэферат	старонак	на	восем	–	
больш не трэба. Майце сорам, мне 
ўсё гэта яшчэ чытаць.

•	Што	рабіць,	калі	вас	цягне	да	
хлопца, які дуб дубам? Ну, дуб так
сама прыгожая расліна…

•	Калі	 велізарны	 метэарыт	
зваліцца ў Атлантычны акіян, атры
маецца грандыёзная юшка.

•	(Пра	студэнта,	які	пакінуў	лек
цыю без папярэджання) Арганізм, 
напэўна, своечасова адчуў нейкай 
часткай цела, што трэба 
сыходзіць.

А. А. Градзюшка, асновы журна
лістыкі:

•	Сёння	 ў	 трох	 групах	 былі	
заняткі, мы няблага павесяліліся.

•	(Піючы	 падчас	 лекцыі	 ваду)	
Вой, бензін заканчваецца…

В. І. Дзесюкевіч, сучасная ру
ская мова:

•	(Пра	бясконцы	шум	на	паверх	
вышэй) А там усе пары нешта 
соўваюць. Напэўна, мэблю кра
дуць.

•	Ну	 што,	 будзеце	 яшчэ	
запісваць? Не? Будзеце!

•	Мярцвяк	будзе	адушаўлёным,	
а труп – неадушаўлёным.

•	Навошта	 вам	 універсітэт,	 вам	
патрэбны дзіцячы садок! За касічкі 
тузаюць! (Студэнт просіць выба
чэння) Калі ласка, калі ласка! Не 
мае ж касічкі!

Д. М. Драздоў, гісторыя каму
нікацый:

•	Кітайскае	 пісьмо	 нам	 расшы
фроў ваць не трэба – паклічам сту
дэнтакітайца, ён усё нам і зробіць.

•	Справа	не	ў	назве	газеты.	На
прыклад, «Камсамольская праўда». 
Якая яна камсамольская, і якая 
праўда?

Н. А. Зубчонак, старажытнару
ская літаратура:

АНеКДОТЫ
ДІКСТ
Два супрацоўнікі арганізацыі, у 

якой студэнт праходзіць практыку, 
назіраюць за сваім падапечным: 

– Во, хоць даведаемся, як людзі 
працуюць…

* * *
Размова перад фізкультурай:
– Пашка, а ты што тут робіш? 

Цябе ж, здаецца, выключылі…
– Дык гэта не нагода фізкультуру 

прагульваць!!!
(Запісала Ганна Міцькавец)

ФПМІ
У зімовую сесію:
 Вось здадзім сесію, у снежкі 

пагуляемся!
 Дзе вы ўлетку снег знойдзе

це?!
* * *

Даўжнікі пад дзвярыма:
 Вой, як вас многа! Напэўна, 

сёння аўтаматы будуць разда
ваць?

 Ага. І боты.
* * *

Напярэдадні сесіі ў інтэрнаце 
адбыліся партыі ў карты. Перамож
ца атрымаў канспект.

* * *
Прафесар: «Што вы ўвесь час 

жуяце?»
Аўдыторыя: «Яна формулы 

перажоўвае»
Прафесар: «Яшчэ і адрыгваць 

будзе?» 
* * *

Дыферэнцыяльныя ўраўненні. 
Выкладчык, з уласцівай яму хуткас
цю, пакрывае дошку формуламі. 
Хуткасць запісу такая, што студэн
ты ледзь паспяваюць занатоўваць 
канспект, не тое што зразумець 
напісанае. Тут з калідора даносіцца 
пах гарэлага. Ерафеенка, запы
тальна: «Чуеце, гарэлым пахне? 
Хтосьці надта хутка піша!» 

ФРКТ
З серыі «найлепшая «адмазка» 

на іспыце». Студэнтка з сям'і 
вернікаў пасля абвяшчэння адзнак: 
«Алена Уладзіміраўна, не стаўце 
мне тройку, калі ласка, а то мне ба
цюшка епітым'ю за ляноту прызна
чыць…» 

* * *
З пункта гледжання матэматыкі 

выраз «расставіць усе кропкі над 
«ё» роўна ў два разы мацнейшы, 
чым выраз «расставіць усе кропкі 
над «і». 

(Запісаў выкладчык матэматыч
нага аналізу  М. А. Прохаравіч)

БАйКІ ГеАФАКА
Георгія Якаўлевіча Рылюка 

любіць і паважае практычна кожны, 
хто з ім сутыкаўся. Уладальнік эн
цыклапедычных ведаў, выдатны 
лектар і проста чалавек з добрым 
адчуваннем гумару. Як распавяда
юць, ён вельмі любіў палохаць 
першакурснікаў – падыходзіў пад
час лекцыі і пытаў:

– А дзе гэта вы былі, малады ча
лавек, а 10й гадзіне падчас лекцыі 
па...? У «Перамогу» на новы фільм 
хадзілі? Спадабалася? – усміхаўся 
ён, а студэнты ледзь не падалі са 
стула.

Як вас прывабіць? 
Студэнцтва – вясёлая пара. Спраўдзіць гэту 
агульнавядомую ісціну дапаможа факультэцкі 
фальклор: анекдоты, байкі, забаўныя выказванні 
выкладчыкаў і «ляпсусы» студэнтаў… 

На самай справе, Рылюк меў 
добрую зрокавую памяць... і жыў 
якраз насупраць «Перамогі»! 
Раніцай, калі стаяў на балконе, ён 
уважліва разглядаў усіх на веднікаў 
кінатэатра. І вылучаў сту дэнтаў. 
Старшакурснікі ведалі пра гэтую 
яго асаблівасць – і хадзілі ў іншыя 
кінатэатры.

(Запісала Ніна Літвінка)
* * *

Спадарыня Лаўрыновіч, нао
гул, вельмі добры выкладчык, 
эмацыйна распавядае так, цікава. 
І вось аднойчы чытала лекцыю, 
вельмі спяшалася даць нам як ма
га больш матэрыялу... потым мы 
называлі ёй розных жывёл, а яна 
паказвала на карце іх гістарычную 
радзіму як віду. Жывёл называлі 
ўсялякіх розных, ад капібар да 
хахуляў... і нехта крыкнуў: 
«Адзінарог!»... А яна, гледзячы на 
карту: «... адзінарог ... адзінарог... 
Нешта я забылася... Я пасля 
ўдакладню і вам скажу...» – запра
цавалася з намі!!!

(Ад студэнтаў запісала Марына 
Карней)

АД ВЫКлАДЧЫКАЎ 
З лЮБОЎЮ

ФПМІ
•	Усё	 было	 б	 добра,	 калі	 б	 вам	

не трэба было здаваць мне іспыт.
•	Вось	 уявіце	 чорную	 дзірку.	

Яна накручваецца, накручваецца. 
Гэта Microsoft.

•	Адну	 тэарэмку	 дакажам	 –	 і	 я	
адпушчу вас на волю.

•	Няроўнасць	 Кошы–Бунякоў
скага–Шварца – надзейная трай
ная абарона!

•	Гэта	задача	–	гумар	у	кароткіх	
штоніках!

•	Хачу,	 каб	 вы	 запісалі	 тэарэм
ку… Зрэшты, нашто яна вам – не 
пішыце.

•	Я	 даў	 кнігу	 аднаму	 студэнту	
гадоў 10 таму. Калі ён прынясе, я 
вам яе пакажу…

•	Гэта	 Гаус	 прыдумаў,	 майстар	
ён быў шуткаваць…

•	Калі	 базіс	 не	 артаганальны,	
дык там самыя цуды адбываюцца! 

•	Дэкаратыўная,	але	патрэбная	
ўласцівасць…

•	Матрыца	 С	 у	 нас	 будзе	 вось	
такая, пузатая!

•	Цудадзейная	 функцыя	 Фра
бе ніуса.

•	Скончым	 параграф	 у	 на	паў
даказаным выглядзе – я тут усё ад
но нічога даказаць не змагу.

•	Перадайце	адсутным,	што	па
роль на іспыце «18 лістапада».

•	Пэўныя	 шурпатасці	 матэма
тычнага апарату можна апусціць.

•	Дадзена	 матрыца.	 Трэба	 вы
значыць размяшчэнне колаў Герш
горына ў залежнасці ад t. Гэта ка
рысна і прыемна! 

Журфак
Г. А. Андрушэвіч, асновы 

фатаграфіі:
•	Тое,	што	вы	рукі	сунулі	 ў	рас

твор – гэта нічога, яны ў вас усяго 
толькі праявяцца;

•	Вы	лепей	сваёй	рабоце	назву	
прыдумайце, а то адчуванне такое, 
што ў дзяцінстве вы чыталі не 
«Карлсана», а матэрыялы са 
з’ездаў партыі.

•	Мабільнікі	 буду	 збіраць	 у	
скрынку і адносіць дэкану: хай раз
дае на патрэбы выкладчыкаў – тым, 
у каго няма.

•	Смех	 лічыўся	 самым	 вялікім	
грахом, таму хопіць смяяцца. (Смех 
у зале) Ну вось дасмеяцеся!

У. А. Капцаў, руская літаратура:
– Маўчалін маўчаў лепш, чым 

Чацкі гаварыў.

Я. Ф. Конеў, асновы міжнарод
най журналістыкі:

•	Не	 прымушайце	 экзамената
ра думаць: экзаменатар, які думае, 
усё адно што малпа з гранатай.

•	Благі	 той	 замежны	 карэспан
дэнт, які не п’е як конь.

Пасля ФПМІ вы пагледзіце на камп'ютар па іншаму

«Хімбатальён» на фестывалі факультэтаў БДУ

Выкладчык тэорыі верагоднасцяў С. В. ГілеўскіЮ. І. Варатніцкі (ФРКТ)
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•	Амфібіі	 выкормліваюць	 сваіх	
дзіцятак малаком.

•	Караблі	Васка	ды	Гама	даплылі	
да Афрыкі і раздзяліліся: Васка 
паплыў у адзін бок, а Гама ў іншы, 
каб выратавацца ад піратаў.

•	Пошук	 эканамічнай	 выгады	 ў	
нетрах БССР.

•	Падземнаводныя	расліны.
•	Кадмій	 выкарыстоўваецца	 ў	

дэкаратыўных мэтах у атамных рэ
актарах.

(Падрыхтавала Ніна Літвінка)

Філфак
•	Запіскі	Самсона	Самурая	(за

мест «Самасуя»).
•	Скарына	напісаў	23	кнігі	Бібліі.
•	Беларускі	 селянін	 душыўся	

перад светлым заўтра.
•	Шамякін	напісаў	аповесці	«Па

леская мадонна» і «Сатанісцкі труп» 
(замест «Сатанінскі тур»).

•	Кручкоў	гатовы	рваць	на	цём
ных палешуках іх апошнія кашулі.

•	Максім	Танк	паказаў,	як	трэба	
сядзець у турме.

•	…пісаў	 пра	 Радзіму	 ціха	 і	
незаўважна…

(З кнігі «Смяяцца не грэх» – Мн., 
БДУ, 2002, уклад. А. Бельскі)

Журфак
•	 Пры	 канцы	 жыцця	 Францыск	

Скарына стаў астрогам (замест 
«астролагам»)

•	Князь	 Ігар	 з	 братам	 Усевала
дам ваявалі Полацк і палачан (за
мест «полаўцаў»)

•	 Еўрапейскія	 дзеячы	 Асвет
ніцтва: Дзьедро, Русон

•	 Грунвальдская	 бітва	 спыніла	
агрэсію манголататар

•	 Адзін	 з	 мастацкіх	 стыляў	
эпохі Асветніцтва: (студэнцкія ва
рыянты) семінталізм, сементалізм, 
сегменталізм (закрэслена, пап
раўлена на «сінтэменталізм»), 
сеніменталізм... (правільна «сен ты 
менталізм»)

•	 (З	 пісьмовых	 прац):	 Галоўны	
герой – гэта няшчасны чалавек, які 
жыў настолькі цёмнаю жыццём, 
што мне адбылася (папраўлена на 
«лося») вельмі сумна... і калі такі 
чорствы чалавек закахаўся ў мала
дую дзяўчынку мне адбылося неяк 
прыемна і ў той жа час страшна... 
страшна за яго...

Апрацавала 
матэрыялы «фальклору»
Маргарыта АлЯШКеВІЧ

•	Чаго	ж	гэта	я	маленькім	не	па
мёр? 

•	Я	буду	жыць	вечна!
•	Эх,	жабяняты!
•	 (На	 1м	 курсе	 Ю.	 Кухарчык	

тлумачыць утварэнне марэннага 
пагорка)  Ішоў сабе ледавік, жор 
усё, што пад нагамі валялася, набіў 
цэлае пуза, а потым... *паўза* вы
рвала яго… вядома!

П. А. Каўрыга:
•	Чакаюцца	 ападкi,	 магчыма,	 з	

камянямi.
•	«Цыклон	 ідзе	 на	 Варшаву».	

Варыянты адказаў у тэстах П. А. Каў
рыгі: А) можна, Б) няможна!!!

В. С. Аношка:
•	Капіляры	 –	 гэта...	 ну...	 гэта	

тонкія капіляры...
•	Я	 два	 разы	 не	 паўтараю	 (се

кундная паўза)... два разы не 
паўтараю…

І. І. Шчасная: 
•	 Ага,	 3	 курс,	 дайце	 я	 на	 вас	

пагля джу і добра запомню – да кан
ца дой дуць не ўсе, асабліва пасля 
мяне...

Г. Я. Рылюк:
•(Называе	 прозвішча	 студэнта)	

...здыму штаны, пастаўлю на па  да
коннік, і вы ўсім будзеце дэ ман
страваць свае бегавыя цягліцы.

(Падрыхтавала Марына Карней)

Гістфак
А. А. Сакалова:
•	Бярэш	 спіс	 літаратуры	 і	 чэ

шаш яго.
•	Версальскі	мір	што,	 быў	 ней

кай дабрачыннай акцыяй для 
Японіі? 

Г. С. Хадасевіч:
•	 Памятаеце,	 калі	 мы	 з	 вамі	

будавалі сацыялізм, праводзілі 
беларусізацыю…

Хіба станчыць?..

Н. В. Кузьміч, асновы тэорыі лі
та ратуры:

Тлумачу для «непісьменных». Я 
так разумею, што ў гэтай аўдыторыі 
толькі адзін «пісьменны» чалавек – 
гэта я!

У. М. Ладуцька, асновы фота
журналістыкі:

•	Вашы	 бацькі	 зрабілі	 благую	
рэч: яны навучылі вас хадзіць і га
варыць. Я навучу вас сядзець і 
маўчаць.

•	Я	добры!	Каму	сказана!
•	Рабочая	 вопратка:	 халат.	

Дзяўчаты, у махровых прыходзіць 
не трэба. А якім ён будзе – чырво
ным, белым, чорным – мне фія
летава.

В. М. Самусевіч, сучасная бела
руская мова:

•	Мой	мабільны	тэлефон	–	5**	
**03. Калі будзе зусім дрэнна, 
набірайце проста 03.

Т. І. Прановіч, замежная літара
тура:

•	Ну,	 хто	 можа	 пераказаць?	
Вось, Шарай трымае руку. Ці гэта 
не рука, а проста кулак?

•	Я	 назаву	 вам	 трох	 аўтараў,	
ад якіх, не хвалюйцеся, нічога не 

засталося, таму чытаць вам не 
прыйдзецца.

•	Калі	да	26га	вы	не	здасце	за
яву на практыку, вас гвалтоўным 
чынам адправяць у Малую Бе
раставіцу.

•	Як	гэта	вас	прывабіць,	каб	вы	
слухалі? Хіба станчыць?..

•	Да	10га	я	хаджу	і	пасміхаюся,	
пасля 10га снюся ў начных жахах.

(Запісаў Дзмітрый Умпіровіч)

Геафак
Адным з самых любімых вык

лад чыкаў геафака (асабліва ў сту
дэнтаў 1 курса) з’яўляецца Юрый 
Васільевіч Кухарчык (ці, як яго ла
скава называюць студэнты паміж 
сабою, «дзядзька Юра»). Яго пары 
заўсёды прыносяць нам не толькі 
веды, але і пазітыўныя эмоцыі:

•	Выхад	 арганікі	 на	 сушу	 ў	
Ардовіку... (жывёлы і расліны)... 
паперлі, не сядзелася ім!

•	Да	 канца	 Кембрыю	 мацерыкі	
зрушыліся ў паўднёвае паўшар'е. І 
ўвесь Ардовік там і пратырчалі.

•	Нават	 лысаму	 чарнобыльска
му вожыку гэта зразумела...

•	Вось	ключы.	Даю	сваю	машы
ну таму, хто самне граніт у складкі.

•	Добры	 дзень,	 інфаркт,	 за
ходзь…

•	Я	буду	вас	дручыць.

М. У. Саковіч:
•	Так,	у	нас	ёсць	яшчэ	адна	ка

федра. У нас яна не адна. 
•	 Я	 вам	 сказала	 і	 культурна	 і	

дзёрзка. 
•	 Пакуль	 у	 аўдыторыі	 няма	

макраэканамічнай раўнавагі, вы
кладчык можа пагаварыць сам з 
сабой. 

А. І. Кушнір:
•	22	чэрвеня	а	4й	гадзіне	раніцы	

без абвяшчэння пачнецца наша 
экскурсія. 

•	 Дзяўчаты	 больш	 вынослівыя,	
бясстрашныя і бязлітасныя. 

•	У	вас	цесны	споены…	спаяны	
калектыў…

А. В. Перзашкевіч: 
•	Іспыт	–	гэта	размова	двух	ра

зумных людзей, і калі адзін з іх не 
мае рацыі, то другі не атрымае 
стыпендыі. 

В. А. Фядосік: 
•	Калі	ў	школе	была	добрая	ад

знака, то намалюйце добрую схе
му, а калі не – то як атрымаецца. 

•	 Грэкі	 рассяліліся	 вакол	мора,	
як жабы вакол возера.

•	 Тыраны	 бываюць	 розная:	
жорсткія, арыгіналы…

•	Ён	глядзіць,	а	зверху	–	морда	
гальская!

С. Б. Каун:
•	 Генрых	 Валуа	 абяцаў	 вярнуц

ца. Як Тэрмінатар. 
•	Я	не	злапомны,	я	проста	злы,	

і ў мяне добрая памяць. 
•	 Вы	 не	 ў	 казку	 патрапілі,	 а	 ў	

БДУ. 
(З газеты «Ніка» гістарычнага 

факультэта)

лЯПСУС 
СТУДЭНТУС

Усім выкладчыкам хо
чацца, каб усе студэнты 
былі разумныя, адукава
ныя і адказвалі на 
«дзясяткі». Аднак некато
рыя памылковыя сту
дэнцкія выказванні так
сама здольныя парада
ваць, ці, прынамсі, раз
весяліць:

Геафак
•	Вапняк	 складаецца	

са шкілетаў раслін.
•	Сярод	 прадстаў	ні

коў жывёльнага свету 
вылучаюцца янот
патаскун і вавёрка
сучага.

Дні ММФ–2012БДУ не змяняе свет. Змяняюць тыя, хто яго заканчвае

Самыя яркія гады жыцця
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Рэдактар Сяргей ШАФАлОВІЧ

Карэктар Ганна РАК

Кафедра фізічнага 
выхавання і спорту, 
спартыўны клуб  
БДУ праводзяць 
вялікую працу па 
прыцягненні студэнтаў 
да рэгулярных заняткаў 
фізічнай культурай, 
спортам і ўдзелу 
ў спаборніцтвах. 

Вучэбнатрэніровачны працэс 
праводзіцца ў групах спартыўнага 
ўдасканалення па 30 відах спорту, 
у якіх займаюцца больш за 1400 
студэнтаў. У фінальных спабор
ніцтвах круглагадовай студэнцкай 
спартакіяды БДУ па 20 відах спорту 
прымаюць удзел больш за 3 500 
студэнтаў. На Рэспубліканскай уні
версіядзе каманды БДУ выступа
юць у 35 відах праграмы.

Студэнты БДУ, члены нацыя
нальных каманд, паспяхова прад
стаўляюць краіну на спаборніцтвах 
Сусветнай універсіядзе, чэмпія
натах Еўропы, свету і Алімпійскіх 

Упраўленне па справах 
культуры БДУ – 
своеасаблівы цэнтр, які 
каардынуе культурнае 
жыццё ўніверсітэта, 
дзе кожны можа 
знайсці прымяненне 
сваёй творчай 
энергіі і таленту. Пра 
апошнія падзеі нам 
расказала намеснік 
начальніка ўпраўлення 
Кацярына САЛАДУХА.

– У нас даволі шырокі спектр 
дзейнасці. Гэта і міжнародны фе
стываль студэнцкіх тэатраў «Тэа
тральны куфар», і міжнародны фо
рум студэнцкіх хароў «Папараць
кветка», і Адкрытая ліга КВЗ БДУ, і 
рокфестываль. Акрамя таго, мы 
ганарымся нашымі творчымі 
калектывамі: заслужаным ансам
блем танца «Крыжачок» і фаль к
лорнаэтнаграфічным ансамблем 
«Неруш». Яны шырокавядомыя, 
паказваюць праграмы на розных 
святах, гастралююць за мяжой. 

Арганізацыяй працэсу засялен
ня, рэгістрацыі, высялення, зняцця 
з рэгістрацыйнага ўліку інша
гародніх навучэнцаў, здзяйснен
нем кантролю над пражываннем і 
ўнясеннем аплаты за пражыванне і 
камунальныя паслугі займаецца 
служба засялення і рэгістрацыі, 
якая складаецца з двух сектараў. 
Дарэчы, месцам у iнтэрнаце забя
спечваюцца 2/3 першакурснікаў, 
якія маюць у гэтым патрэбу. Яны 
размяркоўваюцца на падставе па
дадзенай заявы і паводле рашэння 
камісіі факультэта па засяленні. 

Студгарадок – гэта агульны дом 
для болей за 5,5 тысяч студэнтаў 

Спорт у БДУ
гульнях. За 2012 год студэнтамі 
ўніверсітэта заваявана на чэмпі
янатах свету, Еўропы, Алімпійскіх і 
Паралімпійскіх гульнях 13 медалёў, 
з іх:

Алімпіяда ў лондане – сярэ
браны медаль у мастацкай гім
настыцы (К. Санковіч);

Паралімпійскія гульні – 5 за
латых і сярэбраны медаль у 
плаванні (І. Бокій);

чэмпіянат еўропы па плаван
ні – бронзавы медаль (С. Хахлова);

чэмпіянат свету сярод сту
дэнтаў па грэкарымскай ба
рацьбе – сярэбраны медаль            
(Д. Аленскі);

чэмпіянат свету па гіравым 
спорце – бронзавы медаль (С. Кар
повіч);

чэмпіянат еўропы па мастац
кай гімнастыцы – залаты і сярэ
браны медаль (К. Санковіч);

чэмпіянат еўропы па плаванні 
– бронзавы медаль (Я. Цуркін).

За апошнія гады падрыхтаваны: 
2 заслужаныя майстры спорту – 
Кікінёў Аляксандр і Сямёнаў Міхаіл 
(грэкарымская барацьба); 4 май
стры спорту Рэс публікі Беларусь 

міжнароднага класа; больш за 30 
майстроў спорту і 50 кандыдатаў у 
майстры спорту.

Ва ўніверсітэце створаны ва
лейбольны клуб «БАТЭ–БДУ», ва
лейбольная каманда «БДУ–Мінская 
вобласць», баскетбольная каманда 

БДУ, а таксама футбольныя каман
ды: мужчынская – «Зорка БДУ» і 
жаночая – «Зорка БДУ», якія пры
маюць удзел у чэмпіянатах Рэс
публікі Беларусь і іншых рэспуб
ліканскіх і міжнародных спабор
ніцтвах.

У 2006 г. пасля капітальнага ра
монту быў адкрыты вучэбна
спартыўны комплекс «Універ
сітэцкі», на які кладзецца асноўная 
нагрузка па падрыхтоўцы зборных 
каманд БДУ да рэспубліканскіх і 
міжнародных спаборніцтваў.

Жаночая каманда па футболе «Зорка БДУ» – уладальнік Суперкубка Беларусі–2013

Традыцыі. Пошук. Эксперымент

Усяго ж дзейнічае больш за 80 
агульнаўніверсітэцкіх творчых ка
лектываў і аб’яднанняў (сярод іх 
на родная харавая капэла, народны 
аркестр народных інструментаў, 
народны фальклорны ансамбль 
«Тутэйшая шляхта», студэнцкія тэ
атры, вакальная студыя БДУ і сту
дыя эстраднай песні, клуб інтэ
лектуальных гульняў і інш.). 

Вось якраз, з 25 па 30 сакавіка, 
пройдзе другі Міжнародны тыдзень 
пластычных мастацтваў «Куфар_ 

пластылін». Мы спрабуем браць 
розныя напрамкі, ісці ў нагу з часам 
і з моладдзю, адчуваць, што акту
альна і цікава. Упраўленне не толькі 
арыентуецца на густы студэнтаў, 
але і імкнецца іх развіваць. Таму 
адны кірункі бліжэйшыя да мастацт
ва, да высокага і вечнага, іншыя 
больш трэндавыя, а трэція толькі 
з'яў ляюцца і хутка знікаюць.

– Чым адметны Міжнародны 
тыдзень пластычных мастацт-
ваў?

– Ён узнік як своеасаблівае 
адгалінаванне ад «Тэатральнага 
куфра»: паступала вельмі шмат за
явак пластычных тэатраў, якія не 
зусім адпавядалі  агульнай прагра
ме. Да іх мы дадалі фатаграфію, 
жывапіс, сцэнаграфію, інсталяцыю 
– так і з’явіўся новы  напрамак. 
Першы раз «Куфар_пластылін» 
пра водзіўся ў 2011 г. і зараз прахо
дзіць раз у 2 гады. Праект экспе
рыментальны. Першы выпуск 
чагонебудзь – гэта адмысловае 
намацванне: ці пройдзе, ці ўсім 
цікава? Заўсёды штосьці склада
ецца не так, як хочаш, бо адна 
справа – уявіць, а іншая – рэалі
заваць на практыцы. Было цяжка 
ладзіць першы фестываль, але і 
першы «Тэатральны куфар» было 
нялёгка арганізаваць. Потым усё 
неяк чапляецца, і, калі па заканчэн
ні праекта ты чуеш пытанне «А ці 
будзе яшчэ?», адразу разумееш, 
што ўсё атрымалася.

– Што будзе прапанавана 
гледачам?

– Плануюцца выставы фатагра
фіі, а таксама 3 вечары пластычных 
спектакляў 25, 27 і 29 сакавіка. 
Апроч таго, у нас будуць майстар

класы вядомых людзей, творчыя 
сустрэчы, дыскусіі – досыць разна
стайная праграма. Тэма фэсту – 
«Жывы горад». Сёння мы не адчу
ваем яго, не жывём горадам: ён 
сам па сабе, і мы самі па сабе, пе
ра соўваемся з дому на вучобу або 
працу і зноў дадому. І вось мы 
паглядзім, як гэта бачаць мастакі, 
што яны хочуць сказаць з дапамо
гай мастацтва, творчай думкі. Па
спрабуем зірнуць на горад з новага 
ракурсу.

Асноўная пляцоўка такая ж экс
перыментальная, як і сам праект. 
Называецца «Ме100», знаходзіцца 
на праспекце Незалежнасці 58, 
корпус 6, але паглядзіце на карту 
перад тым, як ісці.

– Як студэнты могуць з вамі 
звязацца, далучыцца да ме-
рапрыемстваў?

– Яны могуць сачыць за новай 
інфармацыяй у любой зручнай 
форме: на нашым сайце або на 
старонках «Укантакце» і Facebook, 
тэлефанаваць на нумар 2095469. 
А можна і прыходзіць да нас у 
галоўны корпус БДУ, кабінет 211. 
Мы чакаем заўсёды!

Гутарыла Дар'я ЧАРНЯЎСКАЯ

Студэнцкі гарадок – структурнае падраздзяленне  
БДУ. У яго складзе – 9 інтэрнатаў (адзін 
маласямейны і 8 студэнцкіх, адзін з якіх неўзабаве 
адчыніцца пасля капітальнага рамонту).  

Наш агульны дом
Белдзяржуніверсітэта, гэта органы 
самакіравання і цудоўная магчы
масць для самарэалізацыі моладзі, 
развіцця лідарскіх якасцяў і 
арганізатарскіх здольнасцяў.

  Ва ўсіх інтэрнатах функцыяну
юць пакоі сацыяльнага, спартыў
нага і культурнаасветніцкага прыз
начэння, клубы па інтарэсах і 
спартыўныя секцыі. Студэнты ма
юць шырокія магчымасці для 
арганізацыі ціка вага і пазнавальна
га адпачынку, актыўнага і здарова
га ладу жыцця. У iнтэрнатах № 2, 5, 
6, 7, 10, 11 пра цу юць лакальныя 
камп'ютарныя сеткi з доступам у 
iнтэрнэт з пакояў. 

Арганізацыяй выхаваўчай рабо
ты займаецца цэнтр педагагічных 
тэхналогій. У яго складзе –  мета
дысты, а таксама сацыяльныя 
педагогі, педагогіарганізатары і 
інструктары па фізкультуры, якія 
працуюць непасрэдна ў інтэрнатах. 
Цэнтр скіроўвае сваю дзейнасць 
на фарміраванне актыўнай жыццё
вай пазіцыі навучэнскай моладзі, 
выхаванне яе сацыяльнай сталасці, 
арганізацыю карысных мера
прыемстваў.

Акрамя таго, у структуры студ
гарадка маецца інжынерная служ
ба, пральня і комплексная брыгада 
па абслугоўванні інтэрнатаў.  


