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

Запрашаем у БДУ!
Шаноўныя навучэнцы школ, ліцэяў,
гімназій і каледжаў!
Дарагія сябры і госці БДУ!
Ад усяго сэрца вітаю вас у сценах вя
дучай установы вышэйшай адукацыі
краіны – Беларускага дзяржаўнага
ўніверсітэта. БДУ – гэта найбуйнейшы
адукацыйны, навуковы і культурны
комплекс. БДУ – гэта вялікая сям’я. За
раз у БДУ навучаецца больш за 30 тысяч
студэнтаў І і ІІ ступеняў, з іх больш за 21
тыс. – на дзённай і 9 тыс. – на завочнай
форме навучання. Іх падрыхтоўкай зай
маюцца больш за 3,1 тыс. выкладчыкаў,
у тым ліку 15 акадэмікаў і 16 членаў
карэспандэнтаў НАН Беларусі, больш за
400 прафесараў і больш за 1750
кандыдатаў навук. Навучальны працэс
вядзецца па 74 спецыяльнасцях, 75 на
прамках, па 278 спецыялізацыях.
У 2016 годзе прыём на першы курс
будуць ажыццяўляць 16 факультэтаў, а
таксама Дзяржаўны інстытут кiравання
i сацыяльных тэхналогiй, Інстытут біз
несу і менеджменту тэхналогій, Інсты
тут тэалогіі імя святых Мяфодзія і
Кірылы, Міжнародны дзяржаўны эка

лагічны інстытут імя А. Д. Сахарава,
ліцэй і юркаледж. Усяго плануецца пры
няць каля 6 тыс. абітурыентаў, у тым
ліку каля 2 тыс. на дзённую бюджэтную
форму навучання.
За апошнія 3 гады ў БДУ пачалася
падрыхтоўка па 19 новых спецыяльнас
цях і 37 напрамках спецыяльнасцяў I
ступені вышэйшай адукацыі.
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.
Студэнты БДУ бралі ўдзел у між
народных алімпіядах па матэматыцы; па
інфарматыцы і праграмаванні; па экс
трэмальным праграмаванні IEEEXtreme
5.0; экалагічнай бяспецы; па прыклад
ных матэматыцы і фізіцы; па эка
на
мічных, фінансавых дысцыплінах і пы
таннях кіравання; па дызайне, у рэс
публіканскай алімпіядзе па права
знаўстве. Па выніках алімпіяд студэнты
БДУ занялі 68 прызавых месцаў, з іх: 1
месца – 22, 2 месца – 28, 3 месца – 18
студэнтаў.

Каманда студэнтаў БДУ неаднаразова станавілася прызёрам чэмпіянату
свету па праграмаванні (ACM ICPC).
Студэнты ўдзельнічаюць у міжнародных
конкурсах кітайскай мовы і творчасці
(КНР, Шыцзячжуан); па міжнародным
гуманітарным праве імя Ф. Мартэнса; па
інвестыцыйным праве FDI Moot Court
(Вялікабрытанія, Лондан) і інш.
Арганізацыя навучання ў БДУ грун
туецца на абавязковым спалучэнні яго з
навуков а-даследчай дзейнасцю. Тут
дзейнічае болей за 40 СНДЛ пры
родазнаўчанавуковага і гуманітарнага
кірунку.
БДУ мае пагадненні аб супрацоўніцтве
болей чым з 360 універсітэтамі з 50 краін
свету. 30 замежных грамадзян з’яўля
юцца ганаровымі прафесарамі БДУ.
У сусветнай навукова-адукацыйнай
прасторы, паводле вядучых рэйтынгаў,
БДУ ўваходзіць у 2 % найлепшых
універсітэтаў. Брытанскае агенцтва QS
(QS World University Rankings) у 2015 г.
уключыла БДУ ў 430 найлепшых
універсітэтаў свету. У верасні 2015 г.
БДУ стаў адзінай беларускай вышэйшай
навучальнай установай, якая ўвайшла

ў прэстыжны рэйтынг THE World
University Rankings .
У БДУ створаны спрыяльныя ўмовы
для працы і адпачынку. Студэнцкі гара
док, у структуру якога ўваходзяць 10
інтэрнатаў, – гэта агульны дом для 8 ты
сяч навучэнцаў, гэта органы студэнцкага
самакіравання і цудоўная магчымасць
для самарэалізацыі студэнтаў. Да паслуг
студэнтаў – стадыёны, спартыўныя і
трэнажорныя залы, басейны. Дзейнічае
больш за 60 агульнаўніверсітэцкіх твор
чых калектываў і аб’яднанняў.
Дарагія абітурыенты! Беларускі
дзяржаўны ўніверсітэт зацікаўлены, каб
у яго аўдыторыі прыйшлі самыя пад
рыхтаваныя і таленавітыя маладыя
людзі. Незалежна ад абранай спецы
яльнасці навучання ў вас ёсць магчы
масць атрымаць тут адукацыю сусветна
га ўзроўню.
Спадзяюся ўбачыць вас першага ве
расня ўжо ў новай якасці – як студэнтаў
славутага БДУ.
Жадаю поспехаў!
Рэктар акадэмік
С. У. АБЛАМЕЙКА
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Праграма мерапрыемства

Дзень адчыненых дзвярэй
«Фестываль факультэтаў БДУ»
Дата правядзення: 26 сакавіка 2016 года, 10.00 – 16.00
Месца правядзення: Ліцэй БДУ (вул. Ульянаўская, 8),
унутраны дворык ліцэя, пляцоўка перад ліцэем
Назва мерапрыемства

Месца

Час

Урачыстае адкрыццё фэсту:
– вітальнае слова рэктара БДУ

Актавая зала
ліцэя

11.00

Стэнды факультэтаў, прэзентацыя
спецыяльнасцяў

Унутраны
дворык ліцэя

10.00 – 16.00

Павільёны грамадскіх арганізацый
БДУ, органаў студэнцкага
самакіравання, прафсаюзных
камітэтаў

Дворык ліцэя
(цэнтральны
ўваход)

10.00 – 16.00

Стэнд прыёмнай камісіі:
– інфармацыя пра правілы і парадак
прыёму ва ўніверсітэт
– прэзентацыя спецыяльнасцяў і
напрамкаў спецыяльнасцяў

Ля ўваходу ў
актавую залу

10.00 – 16.00

Выстава Галоўнага ўпраўлення
навукі, тэлевізійнага цэнтра
– навука маладых

Ля ўваходу ў
актавую залу

Прэзентацыя спартыўнага жыцця
БДУ
– спартыўныя трэнажоры
– прэзентацыя магчымасцяў заняткаў у
групах спартыўнага ўдасканалення

Хол 1 паверха 10.00 – 16.00

Прэзентацыя псіхалагічнай службы

Хол 1 паверха 10.00 – 16.00

Прэзентацыі (візітоўкі) факультэтаў, Актавая зала
інстытутаў
Хімічны факультэт
Механіка-матэматычны факультэт
Факультэт прыкладной матэматыкі і
інфарматыкі
Факультэт радыёфізікі і камп'ютарных
тэхналогій
Фізічны факультэт
Геаграфічны факультэт
Біялагічны факультэт
Інстытут журналістыкі
Ваенны факультэт
Юрыдычны факультэт
Факультэт міжнародных адносін
Эканамічны факультэт
Філалагічны факультэт
Факультэт сацыякультурных
камунікацый
Дзяржаўны інстытут кіравання і сацыяльных тэхналогій БДУ
Факультэт філасофіі і сацыяльных навук
Гістарычны факультэт
Інстытут бізнесу і менеджменту
тэхналогій БДУ
Міжнародны дзяржаўны экалагічны
інстытут імя А. Д. Сахарава
Факультэт даўніверсітэцкай адукацыі

10.00 – 16.00

11.30 – 11.40
11.40 – 11.50
11.50 – 12.00
12.00-12.10
12.10-12.20
12.20-12.30
12.30-12.40
12.40-12.50
12.50-13.00
13.00-13.10
13.10-13.20
13.20-13.30
13.30-13.40
13.40-13.50
13.50-14.00
14.00-14.10
14.10-14.20
14.20-14.30
14.30-14.40
14.40-14.50

Вэбінар для абітурыентаў з удзелам
рэктара БДУ акадэміка С. У. Абламейкі
«Паступай правільна»

Хол 2 паверха 13.00

Арганізацыя працы з асабістым
кабінетам абітурыента

Хол 1 паверха 10.00 – 16.00

Выступленні творчых калектываў
БДУ

Цэнтральны
ўваход

12.30 – 15.00

ПРЫЁМНАЯ КАМІСІЯ БДУ–2016
АБЛАМЕЙКА Сяргей Уладзіміравіч, рэктар – старшыня прыёмнай камісіі.
ІВАШКЕВІЧ Алег Анатольевіч, першы прарэктар БДУ – на
меснік старшыні прыёмнай камісіі.
ДАНІЛЬЧАНКА Аляксей Васільевіч, прарэктар па вучэбнай
рабоце БДУ – намеснік старшыні прыёмнай камісіі.
ТОЛСЦІК Аляксей Леанідавіч, прарэктар па вучэбнай рабоце
БДУ – намеснік старшыні прыёмнай камісіі.
МАЛАФЕЕЎ Вячаслаў Міхайлавіч, дэкан факультэта даўні
версітэцкай адукацыі – адказны сакратар прыёмнай камісіі.
Тэлефон прыёмнай камісіі – 209-50-85.
Усю падрабязную інфармацыю пра прыёмную кампанію,
кансультацыі можна атрымаць па адрасе: вул. Ленінградская,
16, каб. 112 (панядзелак – пятніца 8.30 – 17.15).
Пытанні прыёмнай камісіі можна задаць па адрасе:
abiturient@bsu.by
Інфармацыю пра парадак прыёму, спецыяльнасці, праграмы ўступ
ных выпрабаванняў, звесткі пра прахадныя балы, адказы на рас
паўсюджаныя пытанні і іншыя матэрыялы можна знайсці на сайце

www.abiturient.bsu.by
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ВЫБЕРЫ СВОЙ
ФАКУЛЬТЭТ У БДУ!
ФІЗІЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ
Дэкан – доктар фізіка-матэматычных навук, прафесар, заслужаны дзеяч навукi Рэспублiкi Беларусь
Віктар Міхайлавіч АНIШЧЫК
Адрас: г. Мінск, прасп. Незалежнасці, 2
Тэл. 209-52-67, 209-51-15
Е-mail: physdean@bsu.by;
www.physics.bsu.by
МЕХАНІКА-МАТЭМАТЫЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ
Дэкан – кандыдат фізіка-матэматычных навук дацэнт
Дзмітрый Георгіевіч МЯДЗВЕДЗЕЎ
Адрас: г. Мінск, прасп. Незалежнасці, 4
Тэл. 209-50-46, 209-52-49
Е-mail: mmf@bsu.by; www.mmf.bsu.by
ЮРЫДЫЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ
Дэкан – доктар юрыдычных навук прафесар
Сяргей Аляксандравіч БАЛАШЭНКА
Адрас: г. Мінск, вул. Ленінградская, 8
Тэл./факс 209-52-30
Е-mail: law@bsu.by; www.law.bsu.by
БІЯЛАГІЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ
Дэкан – кандыдат біялагічных навук дацэнт
Уладзімір Васільевіч ЛЫСАК
Адрас: г. Мінск, вул. Курчатава, 10
Тэл. 209-58-08, 209-59-02, 209-58-05
Факс 209-58-08. Е-mail: bio@bsu.by;
www.bio.bsu.by
ФАКУЛЬТЭТ ПРЫКЛАДНОЙ МАТЭМАТЫКІ І
ІНФАРМАТЫКІ
Дэкан – кандыдат фізіка-матэматычных навук дацэнт
Павел Аляксеевіч МАНДРЫК
Адрас: г. Мінск, прасп. Незалежнасці, 4
Тэл. 209-52-45. Факс 226-55-48
Е-mail: dean_office_FPMI@bsu.by;
www.fpmi.bsu.by
ФАКУЛЬТЭТ САЦЫЯКУЛЬТУРНЫХ КАМУНІКАЦЫЙ
(гуманітарны)
Дэкан – кандыдат тэхнічных навук дацэнт
Уладзімір Яўгенавіч ГУРСКІ
Адрас: г. Мінск, вул. Курчатава, 5
Тэл. 209-59-11, 209-59-20
Е-mail: hurski@bsu.by; www. gumf.bsu.by
ГЕАГРАФІЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ
Дэкан – доктар геаграфічных навук дацэнт
Дзмітрый Леанідавіч ІВАНОЎ
Адрас: г. Мінск, вул. Ленінградская, 16
Тэл. 209-52-57. Факс 209-50-15
Е-mail: geo@bsu.by; www.geo.bsu.by
ФАКУЛЬТЭТ МІЖНАРОДНЫХ АДНОСІН
Дэкан – доктар гістарычных навук прафесар
Віктар Генадзьевіч ШАДУРСКІ
Адрас: г. Мінск, вул. Ленiнградская, 20
Тэл. 209-59-77. Факс 209-57-42
Е-mail: fir@bsu.by; www.fir.bsu.by
ХІМІЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ
Дэкан – доктар хімічных навук прафесар
Дзмітрый Вадзімавіч СВІРЫДАЎ
Адрас: г. Мінск, вул. Ленінградская, 14
Тэл. 209-52-53. Факс 200-69-18
Е-mail: chem@bsu.by; www.chemistry.bsu.by
ФАКУЛЬТЭТ ФІЛАСОФІІ
І САЦЫЯЛЬНЫХ НАВУК
Дэкан – кандыдат гістарычных навук дацэнт
Вадзім Францавіч ГІГІН
Адрас: г. Мінск, вул. Кальварыйская, 9
Тэл./факс 259-70-47
Е-mail: phse@bsu.by; www.ffsn.bsu.by
ЭКАНАМІЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ
Дэкан – доктар фізіка-матэматычных навук,
прафесар, заслужаны дзеяч навукі
Рэспублікі Беларусь
Міхаіл Міхайлавіч КАВАЛЁЎ
Адрас: г. Мінск, вул. К. Маркса, 31
Тэл. 227-60-25, 217-83-52
Е-mail: economics@bsu.by; www.economy.bsu.by
ФІЛАЛАГІЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ
Дэкан — доктар філалагічных навук
прафесар Іван Сямёнавіч РОЎДА
Адрас: г. Мінск, вул. К. Маркса, 31
Тэл. 222-34-21, 222-36-02
Е-mail: phyl@bsu.by; www. philology.bsu.by

ФАКУЛЬТЭТ РАДЫЁФІЗІКІ
І КАМП’ЮТАРНЫХ ТЭХНАЛОГІЙ
Дэкан – кандыдат фізіка-матэматычных навук дацэнт
Сяргей Уладзіміравіч МАЛЫ
Адрас: г. Мiнск, вул. Курчатава, 5
Тэл. 209-58-18, 209-58-17
Е-mail: maly@bsu.by; www.rfe.by
ВАЕННЫ ФАКУЛЬТЭТ
Начальнік – палкоўнік Ігар Анатольевіч НОВІКАЎ
Адрас: г. Мінск вул. Кастрычніцкая, 4
Тэл. 209-56-46. Тэл./факс 209-56-46, 209-56-25
ГІСТАРЫЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ
Дэкан – кандыдат гістарычных навук дацэнт
Сяргей Мікалаевіч ХОДЗІН
Адрас: г. Мінск, вул. Чырвонаармейская, 6
Тэл. 209-55-98, 227-71-00
Е-mail: hist@bsu.by; www.hist.bsu.by
ІНСТЫТУТ ЖУРНАЛІСТЫКІ
Дырэктар – кандыдат філалагічных навук
дацэнт Сяргей Валянцінавіч ДУБОВІК
Адрас: г. Мінск, вул. Кальварыйская, 9
Тэл. 259-74-00. Е-mail: jour@bsu.by; www.journ.bsu.by
ІНСТЫТУТ БІЗНЕСУ
І МЕНЕДЖМЕНТУ ТЭХНАЛОГІЙ БДУ
Дырэктар – доктар фізіка-матэматычных навук
прафесар Уладзімір Уладзіміравіч АПАНАСОВІЧ
Адрас: г. Мінск, вул. Маскоўская, 5
Тэл./факс 210-41-06.
Е-mail: sbmt@bsu.by; www.sbmt.by
ДЗЯРЖАЎНЫ ІНСТЫТУТ КІРАВАННЯ
І САЦЫЯЛЬНЫХ ТЭХНАЛОГІЙ БДУ
Дырэктар — доктар гістарычных навук, прафесар,
заслужаны работнік адукацыі Рэспублікі Беларусь
Пётр Іванавіч БРЫГАДЗІН
Адрас: г. Мінск, вул. Шпалерная, 7
Тэл. 306-00-20. Факс 306-00-40
Е-mail: mail@e-edu.by; www.e-edu.by,
www.simst.bsu.by
ІНСТЫТУТ ТЭАЛОГІІ ІМЯ СВЯТЫХ МЯФОДЗІЯ І
КІРЫЛЫ БДУ
Рэктар – ПАВЕЛ, Патрыяршы Экзарх усяе Беларусі,
кандыдат багаслоўя
Адрас: г. Мінск, прасп. Незалежнасці, 24
Тэл. 289-11-61, 327-63-67, 327-64-65
Факс 289-11-61. Е-mail: institut-teologii@tut.by;
www.inst.bsu.by
МІЖНАРОДНЫ ДЗЯРЖАЎНЫ ЭКАЛАГІЧНЫ
ІНСТЫТУТ ІМЯ А. Д. САХАРАВА БДУ
Дырэктар – доктар фізіка-матэматычных навук
прафесар Сяргей Аляксандравіч МАСКЕВІЧ
Адрас: г. Мінск, вул. Даўгабродская, 23.
E-mail: info@iseu.by; www.iseu.by
ФАКУЛЬТЭТ МАНІТОРЫНГУ НАВАКОЛЬНАГА
АСЯРОДДЗЯ
Дэкан – кандыдат біялагічных навук дацэнт
Уладзіслаў Уладзіміравіч ЖУРАЎКОЎ
Тэл. 299-51-35
ФАКУЛЬТЭТ ЭКАЛАГІЧНАЙ МЕДЫЦЫНЫ
Дэкан – кандыдат сельскагаспадарчых навук дацэнт
Ігар Эдуардавіч БУЧЭНКАЎ
Тэл. 230-36-76
ФАКУЛЬТЭТ ДАЎНІВЕРСІТЭЦКАЙ АДУКАЦЫІ
Дэкан факультэта –
Вячаслаў Міхайлавіч МАЛАФЕЕЎ
г. Мінск, вул. Акадэмiчная, 25
Тэл. 284-00-02, 284-26-82
Е-mail: fpuedu@bsu.by; www. fpuedu.bsu.by
ЛІЦЭЙ БДУ
Дырэктар – кандыдат гістарычных навук дацэнт
Макар Аляксандравіч ШНІП
Адрас: г. Мінск, вул. Ульянаўская, 8
Тэл. 226-01-12, 209-52-65
Е-mail: info@lyceum.by; www.lyceum.by
ЮРЫДЫЧНЫ КАЛЕДЖ БДУ
Дырэктар – кандыдат юрыдычных навук дацэнт
Алег Міхайлавіч СТАРАВОЙТАЎ
Адрас: г. Мінск, вул. Камсамольская, 21
Тэл./факс 289-12-82
Е-mail: college@bsu.by;
www.lawcollege.bsu.by
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Амаль за 95 гадоў дзейнасці Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт даў пуцёўку ў жыццё 150 тысячам
маладым спецыялістаў, у тым ліку больш чым 6 тысячам для іншых краін. З цягам часу многія з
выпускнікоў БДУ выраслі ў выбітных выкладчыкаў, навукоўцаў, грамадскіх дзеячаў, буйных кіраўнікоў
і прадпрымальнікаў. Шмат хто з іх атрымаў прызнанне не толькі ў Беларусі, але і за яе межамі.

Нашы вядомыя выпускнікі
Міхаіл ЖУРАЎКОЎ,
міністр адукацыі Беларусі
Доктар фіз.-мат. навук, першы
прарэктар БДУ ў 2009–2014 гг.
Выпускнік механікаматэматычнага факультэта 1984 г.

– Цяпер сістэма вышэйшай аду
кацыі ва ўсім свеце знаходзіцца
напярэдадні карэнных змен. Усё
часцей на розных узроўнях аб
мяркоўваецца пытанне, якой быць
адукацыі будучыні. Новыя тэхнало
гіі, якія сталі штодзённасцю ў на
шым звычайным жыцці, «паламалі»
стэрэатыпы, падыходы і нават пры
значэнне і мэты навучання. Таму і
нам ва ўніверсітэце неабходна
сур’ёзна і вельмі актыўна займац
ца гэтай праблемай.
Я абсалютна ўпэўнены, што
праз некалькі гадоў БДУ будзе ад
ным з вядучых еўрапейскіх уні
версітэтаў, дзе будзе аптымальна
спалучацца «базавая класіка» з вы
карыстаннем ультрасучасных тэх
налогій і методык, з шырокім набо
рам актуальных спецыяльнасцяў,
куды будуць імкнуцца маладыя
людзі з усяго свету.
Святлана АЛЕКСІЕВІЧ,
лаўрэат Нобелеўскай прэміі
ў галіне літаратуры

Беларуская пісьменніца, аўтар
нашумелага цыкла «Галасы Утопіі»
і шэрагу кніг, перакладзеных
на 19 моў свету. Выпускніца
факультэта журналістыкі 1972 г.
Кожная з тэм у яе творчасці вострасацыяльная і выклікае мноства
няскончаных дыскусій. Працягваюць ставіцца п’есы па матывах кніг
Алексіевіч, здымаюцца як дакументальныя, так і мастацкія філь
мы, а яна не перастае пісаць: вядома, што цяпер вядзецца праца над
кнігай «Цудоўны алень вечнага палявання», якая ў гэты раз складаецца з аповедаў пра каханне – усётакі Алексіевіч, як бы там ні было,
застаецца проста жанчынай.
Цікавы факт: каля пятнаццаці
гадоў таму Святлана Аляксанд
раўна ахвяравала Фундаментальнай бібліятэцы БДУ, а канкрэтна
аддзяленню факультэта журна
лістыкі, тысячу долараў. Вядома,
такая сума пераводзілася не адразу, а часткамі. У выніку за гэтыя
грошы былі купленыя больш як
трыста кніг. Некалькі кніг на нямецкай і шведскай мовах падарыла
сама Алексіевіч.

Андрэй РОГАЧ,
загадчык кафедры фатонных
матэрыялаў, дырэктар Цэнтра
функцыянальнай фатонікі
(Універсітэт Ганконга, Кітай)
Выпускнік хімічнага факультэта
БДУ 1991 г.
Адзін з найбольш аўтарытэтных на
вукоўцаў у галіне нанаматэрыялаў.
Цяпер займае 8 месца ў свеце па
цытуемасці работ у галіне хіміі і
фізікі наначасціц.

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

фарміраваць сябе не толькі як
прафесіянала, а таксама як асобу.
Атрыманыя падчас вучобы навыкі
дапамаглі мне дасягнуць поспехаў
у бізнесе.

сферы, у навуцы, у бізнесе. Так
стваралася і мая кампанія – усё
пачыналася з навучальнага курса
для «прасунутых» студэнтаў, потым
на гэтай аснове быў створаны ка
лектыў, які паклаў пачатак існа
ванню «Ітранзішн». Зараз гэта
вельмі паспяховая кампанія, якая
працягвае актыўнае супрацоў
ніцтва з ФПМІ і бачыць у гэтым
адзін з фактараў свайго поспеху.
Разам з факультэтам мы пабу
давалі некалькі лабараторый,
распрацавалі навучальныя курсы,
спрыяем развіццю студэнцкага ру
ху ў алімпіядах і навуковай твор
часці, а таксама далейшаму праца
ўладкаванню выпускнікоў.

Сяргей ГВАРДЗЕЙЦАЎ,
генеральны дырэктар
кампаніі «Ітранзішн»
Выпускнік факультэта прыкладной
матэматыкі і інфарматыкі 1996 г.
– ФПМІ – не толькі аснова ўсіх
ведаў і ўменняў, атрыманых мной у
галіне матэматыкі і інфарматыкі,
але часта і крыніца новых ідэй для
стварэння новага ў любой галіне: у
прыкладной матэматыцы, у ІТ-

Сёлета Bloomberg прызнаў Віктара
Кіслага доларавым мільярдэрам.
Яго мільярд зароблены галоўным
чынам кампаніяй Wargaming.net,
якую мы ведаем па камп’ютарнай
гульні World of Tanks. У адным
інтэрв’ю Віктар Кіслы адзначыў ролю адукацыі ў сваім поспеху.
– Пасля развалу Савецкага Са
юза было модна ісці ў наргас. Тады
лічылася: атрымліваеш адукацыю
бухгалтара і потым робіш свой
бізнес. А мне бацька растлумачыў,
што бухгалтараў і адміністратараў
у нашай краіне хапае. А вось каб
думаць галавой, прыдумляць,
ствараць – трэба ісці ў БДУ. Агля
даючыся назад, магу сказаць, што
шмат людзей, якія заснавалі
Wargaming, па адукацыі менавіта
фізікі, хімікі, радыёфізікі, матэ
матыкі. Адукацыя вельмі дапамаг
ла нам у сэнсе мадэлявання і інш.
Аляксандр МАШЭНСКІ,
генеральны дырэктар
СП «Санта IмпэксБрэст»
Выпускнік механікаматэматычнага факультэта 1992 г.
– Вызначальным для мяне пры
паступленні на мехмат стала тое,
што мяне будуць вучыць высока
прафесійныя выкладчыкі. У мяне
не было сумненняў, што я атрымаю
якасную адукацыю.
Мне сапраўды пашанцавала,
што гады вучобы прайшлі менавіта
тут, дзе базавыя дысцыпліны,
спорт і зносіны даюць магчымасць

Андрэй ГУСЕЎ,
генеральны дырэктар
фінансавай групы
«СМАРТ Сек’юрыціз»
(РФ, Санкт-Пецярбург)
Выпускнік эканамічнага факультэта БДУ 2006 г.

Дзмітрый ТАЛАПІН,
прафесар Чыкагскага
ўніверсітэта (ЗША)
Выпускнік хімічнага факультэта
БДУ 1996 г.

Віктар КІСЛЫ,
прэзідэнт кампаніі
Wargaming.net
Выпускнік фізічнага факультэта
2001 г.

Мікалай РУСАКОВІЧ,
галоўны вучоны сакратар
Аб’яднанага інстытута
ядзерных даследаванняў
(г. Дубна, РФ)
Доктар фіз.-мат. навук. Выпускнік
фізічнага факультэта 1975 г.

З 1999 г. старшыня дысертацыйнага савета па абароне док
тарскіх дысертацый у АІЯД
З 2011 г. член выканаўчага
камітэта праекта ATLAS
Навуковыя інтарэсы: Эксперыментальная фізіка элементарных
часціц. Экзатычныя мезоны стану.
Каларыметр. Метады апрацоўкі
эксперыментальных дадзеных.
– Маладосць, вучоба, будатра
ды, мары, песні – усё гэта
незабыўна, і ўсё гэта для мяне –
Мінск і БДУ. Ад душы зайздрошчу
тым, хто сёння прыходзіць у сцены
роднага Універсітэта!

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

падтрымліваўся высокі навуковы
ўзровень. Калі параўноўваць, дык
наша вышэйшая адукацыя лепшая
за заходнюю як па колькасці гадзін
лекцыйных і лабараторных занят
каў (5000 у БДУ супраць 300–500 у
Кембрыджы), так і па глыбіні і сіс
тэматычнасці падачы матэрыялу.
Наш біяфак сёння – гэта, магчыма,
найбуйнейшы па колькасці студэн
таў біяфак Усходняй Еўропы, добра
абсталяваны, з амаль стогадовай
гісторыяй лідара беларускай вы
шэйшай школы.

– БДУ закладвае фундаменталь
ную базу, якая дазваляе выпуск
нікам знаходзіць месца ў сучасным
свеце. У маім выпадку адукацыя,
атрыманая на хімфаку БДУ, выдат
на дапамагала паспяхова праца
ваць у найлепшых універсітэтах і
навуковых цэнтрах Германіі і ЗША.
Якасць адукацыі наўпрост звязана
з узроўнем прафесарска-выклад
чыцкага складу. Падкрэслю важ
ную ролю міжнароднай калабара
цыі, якая з’яўляецца ключавым
элементам прафесійнага поспеху
сусветных навуковых школ.
Вадзім ДЗЯМІДЧЫК,
доктар біялагічных навук,
член Брытанскай акадэміі
вышэйшай адукацыі
Выпускнік біялагічнага факультэта
1994 г.

Вядучы сусветны спецыяліст у
галіне даследавання іонных
каналаў і рэцэптараў раслін, адзін
са стваральнікаў сучаснай тэорыі
росту расліннай клеткі. Больш за
10 гадоў працаваў у вядучых
брытанскіх ВНУ ў Эсэксе і Кембрыджы. Вярнуўшыся ў 2011 г. на
радзіму, ён узначаліў кафедру на
нашым біяфаку.
– Біялагічны факультэт даў
вельмі добрыя веды не толькі па
біялогіі, але і па хіміі. Мне пашан
цавала спецыялізавацца на кафе
дры фізіялогіі і біяхіміі раслін, дзе

– Адукацыя на эканамічным фа
культэце БДУ мае больш высокі
ўзровень, чым у іншых ВНУ Бела
русі і Расіі. Гэта абумоўлена як
якасцю матэматычнай падрыхтоўкі
студэнтаў, так і значным упорам на
самаадукацыю. На практыцы эфек
тыўнасць эканаміста залежыць ад
яго здольнасці вызначаць даклад
ную меру ў кіраванні эканамічнымі
аб’ектамі і працэсамі. Бо памылкі ў
кіраванні, напрыклад, запазычан
не па высокай стаўцы ў валюце,
прыводзяць да таго, што дзяржава
губляе сродкі. Менавіта здольнасці
вызначаць меру вучаць такія дыс
цыпліны, як матэматычная статы
стыка, эканаметрыка, матэматыч
ныя метады ў эканоміцы, тэорыя
гульняў, тэорыя верагоднасцяў і г. д.
Марына АРЗАМАСАВА,
чэмпіёнка Еўропы 2014 г.,
чэмпіёнка свету 2015 г.
(лёгкая атлетыка). Найлепшая
спартсменка Беларусі 2015 г.
Выпускніца юрыдычнага факультэта 2011 г.

– Таленавітых спартсменаў вельмі
шмат, але дамагаюцца поспеху
толькі тыя, у каго ёсць выразнае
разуменне сваёй мэты, у каго пе
рамагае характар. Пасля закан
чэння дзясятага класа я пераехала
назад у Мінск, каб скончыць школу
і паступіць ва ўніверсітэт. Прыз
нацца, пры выбары вышэйшай
адукацыі я ўлічвала тую спецыяль
насць, з якой бы я магла сумяш
чаць спартыўную кар’еру. Таму
абрала юрфак, дзе вучыцца шмат
вядомых атлетаў. Ганаруся, што
скончыла юрыдычны факультэт БДУ.

3

25 сакавіка 2016 года, № 4 (2151)

станаўленне
асобы

Студэнцкае
жыццё:

Студэнты БДУ маюць усе магчымасці
для гарманічнага ўсебаковага развіцця і
ўдасканалення сваіх асабістых здольнасцяў
і захапленняў, неабходных для фарміравання іх
паспяховай жыццёвай стратэгіі. Здаровы лад жыцця,
прававая дасведчанасць, культура, псіхалагічнае і
эмацыйнае развіццё актыўна культывуюцца ў БДУ.
У БДУ кожны студэнт можа
стаць сапраўдным лідарам. Прая
віць свае здольнасці і асабістыя
якасці студэнты могуць, прымаючы
ўдзел у разнастайных конкурсах,
віктарынах і праектах, якія право
дзяцца ўпраўленнем выхаваўчай
работы з моладдзю.
Наладжана і дынамічна развіва
ецца моладзевае супрацоўніцтва з
ВНУ Беларусі і краін СНД. Стаў добрай традыцыяй удзел студэнтаў
БДУ ў міжнародных канферэнцыях
і семінарах па моладзевай праблематыцы. Студэнты БДУ з’яўляюцца
арганізатарамі розных міжна
родных з’ездаў і канферэнцый.
У лістападзе 2014 г. створана
Студэнцкая асамблея БДУ, у
склад якой увайшлі прадстаўнікі
розных моладзевых арганізацый.
Яе мэтай з’яўляецца каардынацыя
дзейнасці грамадскіх арганізацый і
органаў студэнцкага самакіравання
ўніверсітэта, забеспячэнне рэалі
зацыі правоў навучэнцаў на ўдзел у
кіраванні адукацыйным працэсам,
падтрымка студэнцкіх ініцыятыў.
Пярвічная арганізацыя ГА
«БРСМ» праводзіць мерапрыемствы, якія сталі візітоўкамі БДУ.
Конкурс на найлепшую пярвічку
факультэта «Стань найлепшым!»,
грамадска-асветніцкая акцыя «Уні
версітэт – твой крок у будучыню»,
«Кубак першакурснікаў» і «Сту
дэнцкі турысцкі злёт», валанцёрскі
атрад БРСМ БДУ «Абдымкі», сту
дэнцкі цэнтр занятасці – тут кожны
можа знайсці занятак даспадобы.
Паспрабаваць свае сілы ў рас
працоўцы і рэалізацыі моладзевых
праектаў па арганізацыі вольнага
часу можна ў грамадскім аб’яд
нанні «Студэнцкі саюз БДУ».
Агляд-конкурс «Капуснік», «Сту
дэнцкі адукацыйны клуб «БРІЗ»,
танцавальна-касцюміраваная праграма «Баль БДУ», фотаконкурс
«БДУ ў тваім фармаце», «Мая школа», «Смачныя вандроўкi» і іншыя
праекты, якія станавіліся пера
можцамі конкурсу «Найлепшы моладзевы праект», адкрытыя для
студэнтаў і чакаюць новых удзель
нікаў.
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Савет старастаў БДУ спрыяе
адаптацыі студэнтаў малодшых
курсаў да новых умоў і патраба
ванняў адукацыйнага працэсу
ўніверсітэта, аператыўна асвятляе
падзеі навучальнага, навукова
даследчага і грамадскага жыцця
БДУ. Усе старасты навучальных
груп першага курса праходзяць навучанне на выязным семінары «Ты
стараста!», а студэнты старэйшых
курсаў могуць прыняць удзел у
т’ютарскім праекце «Студэнцкая
куратарская служба».
Разам са Cтудэнцкім саветам
па якасці адукацыі БДУ студэнты
маюць магчымасць уплываць на
працэс кіравання адукацыйнай
сістэмай БДУ, распрацоўваць
рэкамендацыі па яго аптымізацыі.
Пярвічная
прафсаюзная
арганізацыя студэнтаў БДУ
арганізуе працу груп «Здароўе»,
праводзіць кансультацыі па сацыяльных пытаннях і матэрыяльным
становішчы студэнтаў, семінары па
працаўладкаванні і размеркаванні
маладых спецыялістаў, ажыццяў
ляе грамадскі кантроль арганізацыі
харчавання, засялення студэнтаў у
інтэрнаты, захавання правілаў унутранага распарадку. Значнымі
сталі фестываль актыўнага ладу
жыцця «BSU FEST», праект «Дзень
роднай мовы і беларускай культуры», фотаконкурс «Перамога ў
аб’ектыве», конкурс на атрыманне
гранта на рэалізацыю студэнцкага
праекта, фестываль кароткаметражнага студэнцкага кіно і інш.
Інфармацыйна і маральна-
псіхалагічна падтрымае замежных
студэнтаў Cавет зямляцтваў
БДУ.
Грамадскае аб’яднанне «Саюз
жанчын БДУ» ажыццяўляе ініцы
ятывы «Здароўе жанчыны – зда
роўе нацыі», «Сям’я XXI стагоддзя»,
«Жаночае лідарства», што актуа
лізуе важныя для моладзі пытанні.
Вялікай папулярнасцю ў моладзі
карыстаюцца мерапрыемствы,
прысвечаныя Дню Незалежнасці
Беларусі, Дню абаронцы Айчыны,
Дню Перамогі, Дню памяці сту
дэнтаў і супрацоўнікаў, якія загінулі

ў гады Вялікай Айчыннай вайны, і
іншыя, арганізаваныя Cаветам
ветэранаў БДУ.
Формы ўдзелу студэнтаў у
грамадскім жыцці БДУ накіраваныя
на станаўленне спецыяліста,
грамадзяніна, патрыёта.

СТУДЭНЦКІ ГАРАДОК
Агульным домам для болей чым
8 тыс. іншагародніх навучэнцаў,
якія пражываюць у 9 інтэрнатах,
стаў студэнцкі гарадок. Шмат што
ў жыцці інтэрнатаў вызначаюць
самі студэнты. Каардынацыйны
савет, студэнцкія саветы, студэнцкая служба бяспекі, савет па
прафілактыцы парушэнняў праві
лаў пражывання ў інтэрнатах, грамадская інфармацыйная служба,
студэнцкая творчая лабараторыя,
спартыўна-турысцкі клуб – органы
самакіравання ў студгарадку. У
вольны час студэнты займаюцца ў
4 гуртках і клубах па інтарэсах, 11
спартыўных секцыях.
Дзякуючы наяўнасці лакальнай
камп’ютарнай сеткі і ўтульных
пакояў для самападрыхтоўкі студэнты маюць магчымасць якасна
рыхтавацца да заняткаў і іспытаў.
Прадэманстраваць сваю сілу,
спрыт і хуткасць студэнты могуць
падчас спартыўных спаборніцтваў
па футболе, валейболе, настольным тэнісе і інш. Весела і з карысцю правесці вольны час у турысцкіх
паходах і экскурсійных паездках.
Пастаяць за гонар роднага інтэр
ната можа кожны студэнт, прыняў
шы ўдзел у штогадовай спарта
кіядзе паміж інтэрнатамі БДУ, а
паспаборнічаць з супрацоўнікамі
студэнцкага гарадка – у рамках
Кубка дырэкцыі.
Фестываль студэнцкай твор
часці студэнцкага гарадка дае выдатную магчымасць стаць не толькі
гледачом, але і непасрэдным
удзельнікам яркіх культурна-масавых мерапрыемстваў: конкурсу
студэнцкай песні «Сярэбраныя
струны», шоу-конкурсаў «Супермен», «Міс Вясна», «Зорная пара»,
Кубка КВЗ імя В. Толкача, кулінар
нага конкурсу, турніраў па інтэлек
туальных гульнях, выстаў студэнцкай творчасці, міжуніверсітэцкага
фестывалю нацыянальных культур і
многіх іншых.
Сумесная дзейнасць студэнтаў
і супрацоўнікаў студэнцкага га
радка накіравана на тое, каб
зрабіць інтэрнаты домам – камфортным, утульным, поўным дабра
і цеплыні.

КУЛЬТУРА
Важнай часткай адукацыйнага
працэсу ў БДУ з’яўляецца эстэтычнае выхаванне студэнтаў, далучэнне іх да культурных каштоўнасцяў,
развіццё асобаснага патэнцыялу.
Таленавітых студэнтаў чакаюць у
творчых калектывах упраўлення
па справах культуры, а гэта: заслужаны аматарскі калектыў Бе
ларусі фальклорна-этнаграфічны
ансамбль «Неруш», заслужаны
аматарскі калектыў РБ ансамбль
танца «Крыжачок», народны аркестр народных інструментаў, народная харавая капэла, народны
фальклорны ансамбль «Тутэйшая
шляхта», народны музычны тэатрстудыя «На філфаку», народны
драматычны тэатр «На балконе»,
Клуб вясёлых і знаходлівых, Клуб
інтэлектуальных гульняў. Цікавасць
моладзі да творчасці рок-гуртоў
перарасла ў штогадовы фестываль
«Такія пернікі», прысвечаны авангарднай музыцы. Лаўрэатамі фестывалю эстрады БДУ станавіліся
вядомыя
сёння
эстрадныя
выканаўцы: Дзмітрый і Георгій Калдуны, Яўген Ермалковіч, Аляксандр
Заўгародні, гурт «Лайтсаўнд», Ягор
Ваўчок, Улад Чыжыкаў і інш.
Студэнцкія традыцыі КВЗ трывала ўвайшлі ў жыццё БДУ.
Універсітэцкая каманда неаднойчы
станавілася пераможніцай гэтай
гульні, і не дзіва, што Ліга КВЗ БДУ
аб’яднала студэнцкі «кавэзэшны»
рух у Беларусі. Сёння далёка за
межамі нашай краіны ведаюць пра
міжнародны фестываль студэнцкіх
тэатраў «Тэатральны куфар», які
праходзіць на сцэнічных пляцоўках
універсітэта і Мінска. У 2015 г. у ім
прынялі ўдзел калектывы з 11
краін. Фестываль імкнецца прадэманстраваць найлепшыя дасяг
ненні ўніверсітэцкіх і моладзевых
аматарскіх тэатраў. Добрай традыцыяй стала правядзенне міжна
роднага форуму студэнцкіх хароў
«Папараць-кветка» ў дні святкавання перамогі ў Вялікай Айчыннай
вайне. Форум спрыяе духоўнаму
выхаванню моладзі і накіраваны на
захаванне і развіццё найлепшых
традыцый беларускай і сусветнай
харавой творчасці.

ЗДАРОВЫ ЛАД ЖЫЦЦЯ
Студэнты БДУ могуць займацца
любым з 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 спабор
ніцкага руху, ствараючы ўмовы для
паўнавартаснага і рознабаковага
развіцця асобы.
Толькі ў 2014–2015 гг. у групах
спартыўнага ўдасканалення атры
малі разрады больш за 200 чалавек, якія раней не мелі спартыўнай
кваліфікацыі, больш за 100 чалавек
яе павысілі. За гэты ж перыяд студэнты Беларускага дзяржаўнага
ўніверсітэта больш за 100 разоў
падымаліся на найвышэйшыя
прыступкі пастаментаў гонару
рэспубліканскіх спаборніцтваў.
За 2015 год студэнтамі
ўніверсітэта на чэмпіянатах свету,
Еўропы, Сусветнай універсіядзе
заваявана 24 медалі, з іх 13 залатых, 7 сярэбраных і 4 бронзавыя.
Важным фактарам добрага самаадчування студэнтаў з’яўляецца
псіхалагічны стан. Атрымаць дадатковыя веды ў галіне псіхалогіі,
псіхалагічную дапамогу і падтрымку сацыяльных праектаў можна,
звярнуўшыся ў псіхалагічную
службу БДУ. Са студэнтамі і для
студэнтаў дыпламаваныя, крэа
тыўныя і захопленыя сваёй справай спецыялісты псіхалагічнай
службы праводзяць фестываль
практычнай псіхалогіі, дні псіха
логіі, студэнцкі псіхалагічны клуб,
дыстанцыйнае псіхалагічнае тэсці
раванне, сацыяльна-псіхалагічныя
трэнінгі, інтэрактыўныя выставы,
творчыя майстэрні.
Студэнты маюць магчымасць
набыць пуцёўкі ў студэнцкі са
наторый-прафілакторый БДУ.
Тут прапануюцца паслугі электралячэння, святлолячэння, агульнага
ультрафіялетавага апрамянення
(фатарый), інгалятар, масаж, прыём лячэбных ваннаў, лячэбных
кактэйляў, заняткі лячэбнай фіз
культурай.
Для правядзення спартыўна
аздараўленчых мерапрыемстваў,
адукацыйных канферэнцый і семі
нараў, арганізацыі адпачынку гас
цінна адчыняе дзверы спартыўнааздараўленчы комплекс БДУ
«Брыганціна». Там можна адпачыць з сябрамі, сям’ёй, атрымаць
асалоду ад лясных маляўнічых пей
зажаў і вадаспадаў. У распараджэн
ні адпачывальнікаў валейбольныя,
баскетбольныя і футбольныя пля
цоўкі, спартыўныя трэнажоры, зала
гульнявых відаў спорту, плавальны
басейн, більярдавыя залы.
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Траціна ўсіх адораных студэнтаў
краіны навучаецца ў БДУ
На этапе вышэйшай
адукацыі менавіта
сістэма навукова
даследчай работы
студэнтаў (НДРС)
накіравана на
развіццё творчага
і прафесійнага
патэнцыялу моладзі,
ствараецца навуковы
зачын для наступнага
паспяховага навучання
ў аспірантуры.
Арганізацыя НДРС з’яўляецца кампетэнцыяй прафесарска-выклад
чыцкага складу, навуковых супра
цоўнікаў. Менавіта дзякуючы іх намаганням:
– за поспехі ў студэнцкай навуцы
больш за 100 прадстаўнікоў БДУ
штогод заахвочваюцца са сродкаў
спецыяльнага фонду Прэзідэнта
Рэспублікі Беларусь па сацыяльнай падтрымцы адораных навучэн
цаў і студэнтаў. Напрыклад, у 2015
годзе такіх асоб было 119.
– па планавых дзяржбюджэтных
і гасдамоўных НДР у БДУ працуюць
каля 2000 студэнтаў.
– студэнцкая навука прыносіць у

Студэнты хімічнага факультэта на лабараторных занятках
БДУ больш за 2 млрд руб. (гранты
рознага ўзроўню, прэміі за пера
могі ў конкурсах навучэнцаў, навуковых кіраўнікоў і матэрыяльная
падтрымка студэнцкіх лабараторый).
– у БДУ функцыянуе 41 студэнцкая навукова-даследчая лабараторыя (СНДЛ). Сярод прыродазнаў
чанавуковых факультэтаў больш за
ўсё СНДЛ (па 4 на кожным) на
фізічным, хімічным, біялагічным
факультэтах, а таксама на факультэце прыкладной матэматыкі і
інфарматыкі. Сярод гуманітарных
факультэтаў вылучаецца факультэт

міжнародных адносін – 6 СНДЛ.
– СНДЛ БДУ 12 разоў заахво
чаны спецфондам Прэзідэнта РБ
(рэкордна высокі паказчык у
Беларусі).
Адзначым найлепшых кіраў
нікоў СНДЛ:
– Паўправадніковыя лазеры
(ФРКТ) – тройчы заахвочвалася са
сродкаў спецфонду Прэзідэнта РБ,
(кір. дацэнт Манак І.С., прафесар
Афоненка А.А.),
– Камп’ютарны аналіз дадзеных
і мадэляванне (ФПМІ) – тройчы заахвочвалася са сродкаў спецфонду Прэзідэнта РБ (кір. дацэнт

Малюгін У.І., член-кар. НАН Бела
русі Харын Ю.С.),
– Біяфізіка і клеткавыя тэхналогіі
(фізфак, кір. акадэмік НАН Беларусі
Чаранкевіч С.М., дацэнт Булай
П.М.),
– Нелінейная дынаміка фізічных
сістэм (фізфак, кір. дацэнт Бураў
Л.І.),
– Мадыфікацыя ўласцівасцяў
матэрыялаў (фізфак, кір. прафесар
Углоў У.В., канд. фіз.мат. навук
Куляшоў А.К.),
– Фізіка-хімічныя параметры
рэчываў і працэсаў (хімфак, кір.
прафесар Блахін А.В.),
– Нанатэхналогіі і камп’ютарнае
мадэляванне (ФРКТ, кір. член-кар.
НАН Беларусі Камароў Ф.Ф.),
– ГІС-лабораторыя (геафак, кір.
дацэнт Курловіч Д. М.).
Нашы студэнты займаюцца навукай не толькі на факультэтах, але
і ў навукова-даследчых інстытутах,
цэнтрах, інавацыйных прадпрыемствах.
Што такое сістэма НДРС? Гэта
цэлы комплекс мерапрыемстваў
рознага характару, скіраваных на
падтрымку і стымуляванне эфек
тыўнай працы ў навуцы маладых
людзей і эфектыўнай працы навуковых кіраўнікоў; арганізацыя навуковых мерапрыемстваў, дзе сту-

дэнты ўніверсітэта змогуць прад
ставіць і апрабаваць свае
напрацоўкі; выданне спецыял
 і
заваных навуковых зборнікаў;
фарміраванне нарматыўнага, метадычнага, інфармацыйнага поля і
многае іншае. Усяго сістэма НДРС
БДУ ўключае 13 кірункаў працы.
Сістэма НДРС БДУ з’яўляецца
самай эфектыўнай у Беларусі.
Гэты факт быў адзначаны Мініс
тэрствам адукацыі пры стварэнні
на базе БДУ ў 2006 годзе Рэспуб
ліканскага метадычнага і інфарма
цыйна-аналітычнага цэнтра НДРС.
Пра высокую эфектыўнасць сіс
тэмы НДРС нашага ўніверсітэта
можа сведчыць таксама той факт,
што траціна ўсіх студэнтаў краіны,
уключаных у рэспубліканскі банк
дадзеных адоранай моладзі, навучаецца ў нашым універсітэце. За
апошняе дзесяцігоддзе не было
фактычна ніводнага года, каб сіс
тэма НДРС нашага ўніверсітэта не
ўзбагачалася новымі навуковымі
мерапрыемствамі студэнтаў, но
вымі сістэмамі прэміявання найлепшых студэнтаў і іх навуковых
кіраўнікоў. Напрыклад, у 2015 г.
створаны конкурс для навуковых
гурткоў.
Паводле інфармацыі
Галоўнага ўпраўлення навукі

БДУ адкрыты для ўсяго свету
Абмен студэнтамі, як правіла, змяшчаецца
ў кожнай дамове аб супрацоўніцтве паміж БДУ
і замежнымі ВНУ і прадугледжвае навучанне
ў ВНУ-партнёрах на працягу 1–2 семестраў
па асноўнай або сумежнай спецыяльнасці або
кароткатэрміновыя абмены групамі студэнтаў
для культурнай вучэбна-азнаямленчай практыкі.
БДУ мае больш за 400 дамоў аб супрацоўніцтве.
На дзяржаўным узроўні праграмы
абмену ажыццяўляюцца з Казахстанам, Кыргызстанам, Таджыкі
станам, Туркменістанам, Літвой,
Славакіяй, Венгрыяй, Кітаем і
В'етнамам.
У рамках міжуніверсітэцкага
супрацоўніцтва БДУ праграмы абмену студэнтамі ажыццяўляюцца з

ВНУ Расіі, Казахстана, Украіны,
Аўстрыі, Бельгіі, Германіі, Польшчы, Чэхіі, Славакіі, Балгарыі,
Сербіі, Швецыі, Кітая, Карэі і Японіі.
Германія: Енскі ўніверсітэт імя
Ф. Шылера, Рурскі ўніверсітэт
Бохума і Лейпцыгскі ўніверсітэт
штогод прымаюць па абмене 12-14
студэнтаў БДУ па выніках універ

сітэцкага конкурсу. Механіка-матэ
матычны факультэт ажыццяўляе
нямецкамоўную праграму падрых
тоўкі студэнтаў па камп’ютарнай
матэматыцы сумесна з універсітэ
там Магдэбурга. З 2014 г. рэалі
зуецца праграма двайнога дыплома па спецыяльнасці «сусветная
эканоміка» з Вышэйшай школайУніверсітэтам прыкладных навук
Мітвайда.
Аўстрыя: Універсітэт АльпенАдрыя ў Клагенфурце прымае сту
дэнтаў БДУ на семестр.
Расія: Сеткавы ўніверсітэт СНД,
іншыя вядучыя ўніверсітэты рэгіё
наў Расіі.
Украіна: Кіеўскі нацыянальны
ўніверсітэт, Львоўскі нацыянальны
ўніверсітэт.

Чэхія: Карлаў універсітэт, уні
версітэт імя Т. Масарыка.
Швецыя: FOJO інстытут павышэння кваліфікацыі журналістаў,
універсітэт Карла Лінэя.
Польшча: універсітэт імя М.
Кюры-Складоўскай г. Любліна;
Варшаўскі і Лодзінскі ўніверсітэты.
Студэнты выязджаюць у Польшчу
для навучання на працягу семестра і моўнай практыкі.
Для студэнтаў-філолагаў прадугледжаны
кароткатэрміновыя
стажыроўкі і ўключанае навучанне
ў Чэхіі, Балгарыі, Сербіі і Украіне.
Студэнты, якія вывучаюць кітай
скую мову, могуць удзельнічаць у
праграмах абмену з кітайскімі
ўніверсітэтамі ў рамках міжведа
маснай дамовы з КНР і партнёрскіх

пагадненняў. Кожны год больш за
30 студэнтаў ФМА і філалагічнага
факультэта накіроўваюцца на навучанне ва ўніверсітэты Кітая.
Студэнты, якія вывучаюць карэйскую або японскую мовы, могуць выехаць на навучанне ва
ўніверсітэты Чон Бук, Кукмін і Ханкук (Карэя) і ўніверсітэт Васеда,
Цукубскі ўніверсітэт і ўніверсітэт
Фукусімы (Японія).
Штогод на стажыроўкі за мяжой
з адукацыйнымі і навуковымі мэ
тамі выязджаюць да 500 студэнтаў
нашага ўніверсітэта. Квоты, тэрмі
ны і фінансавыя ўмовы абменаў
вызначаюцца краінамі і ВНУпартнёрамі.
http://ums.bsu.by/images/
docs/academic_mob/1.pdf

Міжнародныя праграмы акадэмічнай мабільнасці
«Рынак» фінансавай
дапамогі адукацыі
і навуцы велізарны.
На ім дзейнічаюць
розныя буйныя
навуковыя фонды,
стыпендыяльныя
праграмы замежных
дзяржаў, праграмы
міжнародных
арганізацый.
Эразмус+ У БДУ
З 2007 г. БДУ браў актыўны ўдзел
у праграме акадэмічных абменаў
«Эразмус Мундус», якая фінан
савалася са сродкаў ЕС. Да 2014 г.
звыш 250 студэнтаў, магістрантаў,
аспірантаў, маладых навукоўцаў і
супрацоўнікаў універсітэта займе
лі магчымасць прайсці навучанне
ў еўрапейскіх ВНУ.
У 2015 г. на змену «Эразмус
Мундус» прыйшла праграма

«Эразмус+», якая аб’ядноўвае ўсе
існыя адукацыйныя, моладзевыя і
спартыўныя праграмы ЕС –
Erasmus, Leonardo da Vinci,
Comenius, Grundtvig, «Моладзь у
дзеянні», Erasmus Mundus, Tempus,
Alfa, Edulink і праграму супрацоў

ніцтва з прамысловымі
краінамі.
Бюджэт новай праграмы
складае 14,7 млрд еўра.
Прыкладна 2/3 сродкаў
пойдуць на праекты студэнцкай мабільнасці і навучанне за мяжой – гэта 2
мільёны новых бакалаўраў,
200 тысяч магістрантаў, 650
тысяч удзельнікаў каротка
тэрміновых адукацыйных
праграм і 800 тысяч вы
кладчыкаў.
На сёння паміж БДУ і
еўрапейскімі ўніверсітэтамі
падпісана 18 міжунівер
сітэтскіх пагадненняў у межах «Эразмус+» па кірунку
«Міжнародная крэдытная мабіль
насць» з гарантаваным вылучаных
фінансаваннем для ажыццяўлення
акадэмічных абменаў. У рамках
гэтых пагадненняў студэнты, ма
гістранты і аспіранты БДУ атрымаюць магчымасць прайсці навучан-

не цягам 1 семестра ў 12 еўра
пейскіх краінах.

IAESTE – АСАЦЫЯЦЫЯ
ПА АБМЕНЕ СТУДЭНТАЎ
ТЭХНІЧНЫХ
СПЕЦЫЯЛЬНАСЦЯЎ
Праграма IAESTE дае студэнтам
3–4 курсаў, навучанне якіх звязана
з тэхнічнымі навукамі – фізікай,
хіміяй, інфарматыкай, а таксама
біялогіяй, экалогіяй, фармацэў
тыкай, сельскай гаспадаркай і
іншымі спецыяльнасцямі, магчымасць прайсці за мяжой стажы
роўку працягласцю ад 1 да 4 меся
цаў у перыяд з мая па верасень.
БДУ ўдзельнічае ў праграме з
2002 г. За гэты час ёю скарысталіся
больш за 50 студэнтаў.

СЕТКАВЫ ЎНІВЕРСІТЭТ
Мэтай стварэння «Сеткавага
ўніверсітэта СНД» з’яўляецца
распрацоўка і ўкараненне аналага
праграмы «Эразмус Мундус» у

рамках адзінай (агульнай) адукацыйнай прасторы дзяржаў
удзельніц СНД.
Праект накіраваны на аргані
зацыю і рэалізацыю высакаякасных сумесных магістарскіх праграм, умацаванне міжнароднага
супрацоўніцтва ў галіне падрых
тоўкі спецыялістаў вышэйшай
кваліфікацыі.
Тэрмін навучання ў магістратуры
Сеткавага ўніверсітэта 2 гады: 1
год навучання праходзіць у адной
з ВНУ кансорцыума, 2 – у нацыянальным універсітэце (БДУ). Па
выніках дзяржаўнай атэстацыі па
сумеснай праграме навучэнцы
атрымліваюць дакументы аб вышэйшай прафесійнай адукацыі
дзяржаўнага ўзору кожнага з уні
версітэтаў-партнёраў, у якіх прахо
дзілі навучанне.
Падрабязную інфармацыю
глядзіце на сайце ўпраўлення
міжнародных сувязяў БДУ
www.ums.bsu.by
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Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт традыцыйна падтрымлівае ініцыятывы сваіх студэнтаў,
рэалізуючы шэраг штогадовых конкурсаў, сярод якіх «Студэнт года БДУ» (па чатырох
намінацыях), конкурс фотавідэапрац «БДУ ў тваім фармаце», «Найлепшы выпускнік БДУ», конкурс
на найлепшы дызайн-праект карпаратыўнага календара БДУ «Мой універсітэт» і іншыя.
Конкурс «Найлепшы моладзевы праект» існуе ўжо 12 гадоў. У 2016 годзе ў ім прымала ўдзел 41
праектная каманда і 18 выйгралі грант. Універсітэцкі прызавы фонд склаў 50 млн руб. Дадзены конкурс
прапануе студэнтам магчымасць увасобіць свае ідэі ў жыццё, навучыцца планаваць фінансавыя
выдаткі, атрымаць суправаджэнне ў стварэнні і ажыццяўленні сацыяльных, творчых праектаў.
Сёння студэнты БДУ рэалізуюць вялікую колькасць праектаў па прафарыентацыі са школьнікамі,
валанцёрскіх праектаў у дзіцячых дамах і праектаў грамадзянска-патрыятычнай скіраванасці.

Раскрый свае таленты
Антон Купчын,
пераможца конкурсу «Студэнт
года–2015» у намінацыі ў
намінацыі «Лідар», намеснік
сакратара БРСМ БДУ

Студэнцкага саюза БДУ. Гэта мая
ўніверсітэцкая сям’я. Як жа выдат
на, што хлопцы і дзяўчаты зацікаў
лены ў тым, каб зрабіць наша сту
дэнцтва яшчэ лепшым. Я ўдзячны
выдатным людзям, якія тут працу
юць і вучацца.
Надзея Крываногава,
пераможца конкурсу «Студэнт
года–2015» у намінацыі «Лідар»,
студэнтка 4 курса факультэта
філасофіі і сацыяльных навук

– Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт – гэта месца, дзе кожны можа
знайсці сабе заняткі даспадобы,
таму што тут прысутнічае і развітае
студэнцкае самакіраванне, і яркія
святы і фэсты, і насычаная навуко
вая дзейнасць, і запамінальныя
спартыўныя спаборніцтвы і, вядо
ма ж, вясёлыя, добразычлівыя, спа
гадлівыя студэнты і супрацоўнікі,
што ствараюць выдатную атмас
феру, якую не хочацца пакідаць.
Улад БунАс,
пераможца конкурсу «Студэнт
года–2015» у намінацыі
«Лідар», старшыня
Студэнцкага саюза БДУ

джу вялікую частку часу. БДУ як
маленькі горад, у якім ёсць свае
правілы, свая тэрыторыя, свае
традыцыі і святы, гэта горад, у якім
заўсёды ўтульна і камфортна. За
раз, амаль на фінішнай прамой
майго студэнцкага жыцця, я з упэў
ненасцю магу сказаць, што БДУ –
гэта месца, у якім я ў поўнай меры
рэалізавала сябе, БДУ падарыў
мне не толькі самых найлепшых
педагогаў, якія далі мне неацэнныя
веды ў прафесійнай сферы, але і

дазволіў мне знайсціся ў студэн
цкім самакіраванні, дзе я атрымала
велізарны досвед працы з людзьмі,
навучылася быць адказнай, выха
вала ў сабе дысцыплінаванасць і
пунктуальнасць.

жыцці; гэта месца, дзе табе заў
сёды гатовыя дапамагчы, накіра
ваць на патрэбны жыццёвы шлях;
месца, дзе ты заўсёды сярод ся
броў; месца, дзе ты пачуваешся
патрэбным. БДУ – гэта цэлы свет,
часцінка якога назаўжды застанец
ца ў кожным з тых, хто калі-небудзь
вучыўся ў гэтых сценах.
Паліна Сухарукава,
кіраўнік праекта «Мая школа»,
лаўрэат конкурсу «Найлепшы
моладзевы праект БДУ»

Улад Макарэвіч,
лаўрэат конкурсу «Студэнт года
– 2015» у намінацыі «Культура»

Крысціна Аляксеенка,
пераможца конкурсу «Студэнт
года–2015» у намінацыі «Культура», студэнтка 5 курса
юрыдычнага факультэта

– БДУ – гэта выдатная магчымасць
ператварыць студэнцкае жыццё ў
сапраўдную казку. БДУ – гэта нат
хняльныя выкладчыкі, дзясяткі най
цікавейшых праектаў і праграм, гэ
та бязмежныя магчымасці выяў
ляць сябе з самых розных бакоў,
гэта творчасць, гэта нейкі ўзру
шальны дух адзінства. Маё студэн
цтва не было б такім без улюбёна
га студсаюза, вядома. Думаю,
ніколі не забудуся на гэты час.
Ганна Коваль, кіраўнік праекта
«Навука на пальцах», лаўрэат
конкурсу «Найлепшы моладзевы праект»

– Для мяне БДУ – гэта старт у бу
дучыню і, у пэўнай ступені, школа
жыцця. БДУ – гэта магчымасць
атрымаць каласальны багаж ведаў,
рэалізаваць сябе ў самых розных
кірунках і знайсці новых сяброў.

– БДУ – гэта дынаміка, энергія, но
выя і яркія людзі. Выдатны старт у
дарослае жыццё. Магчымасць
заявіць пра сябе. А галоўнае – мес
ца, куды хочацца вяртацца!!!

Вераніка Луд,
старшыня Каардынацыйнага
савета органаў студэнцкага
самакіравання студгарадка,
пераможца конкурсу «Студэнт
года–2015» у намінацыі «Культура», студэнтка 5 курса
юрыдычнага факультэта
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– Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт
я абрала таму, што ведала: мена
віта тут я атрымаю годную вышэй
шую адукацыю. Акрамя гэтага ў
нашым універсітэце ёсць шмат
магчымасцяў для самарэалізацыі
і самаразвіцця студэнтаў. БДУ –
гэта мой другі дом, дзе на працягу
ўсяго студэнцкага жыцця я право

– БДУ для мяне – гэта месца, дзе
найлепшыя выкладчыкі вучаць год
ных студэнтаў; гэта месца, дзе ты
сталееш, знаходзіш сваё месца ў

– Для мяне ўніверсітэт значыць на
шмат больш, чым проста працэс
навучання. БДУ для мяне – гары
зонт магчымасцяў. Я магу выклад
вацца на поўную, робячы тое, што
мне падабаецца, і мой універсітэт
цалкам гэтаму спрыяе: кожны мо
жа дамагчыся поспеху як у навуко
вым, так і ў грамадскім жыцці, вар
та толькі захацець. Універсітэт –
гэта месца, дзе мары становяцца
рэальнасцю.
Юлія ІшмуратАва,
намеснік старшыні Студсаюза
БДУ, пераможца конкурсу «Студэнт года» ў намінацыі «Лідар»

Ігар Дубанос,
пераможца конкурсу
«Студэнт года–2015»
у намінацыі «Навука»,
студэнт 5 курса гістарычнага
факультэта

– БДУ для мяне ў першую чаргу
скарбніца ведаў і жыццёвага дос
веду. Тут я атрымаў веды не толькі
ў прафесійнай сферы. Пазнаё
міўся з найцікавейшымі людзьмі
нашай краіны і з калегамі з іншых
краін. У БДУ найлепшыя студэнты,
якія ведаюць, чаго хочуць дамаг
чыся ў жыцці, і валодаюць велізар
най колькасцю талентаў. Я вельмі
ганаруся, што з’яўляюся старшынёй

Сёння вышэйшая адукацыя ў БДУ
забяспечвае студэнтаў пляцоўкай,
з дапамогай якой ужо ў юныя гады
можна ўзгадаваць у сабе здольных
і выспелых лідараў, гатовых жыць і
працаваць у рэальных умовах су
часнай дзяржавы. І за гэта я хачу
выказаць падзяку свайму ўлюбё
наму ўніверсітэту, бо менавіта тут
адукацыя крочыць у нагу з часам,
выкарыстоўваючы ўсе інавацыі су
часнага інфармацыйнага грамад
ства. БДУ, я Табой ганаруся!

– Для мяне БДУ з’яўляецца
ўніверсальным білетам у будучы
ню. Сёння грамадства мае патрэбу
ў спецыялістах высокага ўзроўню
кваліфікацыі, ужо здольных на прак
тыцы выяўляць ініцыятыву, сама
стойнасць у прафесійнай дзей
насці. На працягу 5 гадоў свайго
навучання я актыўна працавала ў
розных нішах студэнцкага сама
кіравання і ўпэўнена, што правяла
гэты час максімальна эфектыўна і
выкарыстоўвала ўсе магчымасці.

– За пяць гадоў БДУ стаў для мяне
другім домам. Так, гучыць баналь
на, але інакш не растлумачыць.
24/7 я праводзіла ў сценах род
нага факультэта. І мне гэта пада
балася. Буду ўзгадваць гэтыя гады
з цеплынёй. БДУ падарыў мне вы
датных людзей: сяброў, калегаў,
блізкіх. Тут я навучылася праца
ваць у камандзе і зразумела, кім я
з’яўляюся і чаго хачу.
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18 лютага стартавала
традыцыйная акцыя
БРСМ «Універсітэт –
твой крок у будучыню!»
7 каманд, 18
факультэтаў, 60
найлепшых актывістаў
атрымалі права
прадставіць альмаматар перад навучэнцамі
сярэдніх школ Смаргоні
і Смаргонскага раёна.
Акцыя доўжылася тры
дні, якія былі насычаны
разнапланавымі цікавымі
мерапрыемствамі,
арганізаванымі
камітэтам БРСМ,
супрацоўнікамі БДУ, а
таксама прадстаўнікамі
адміністрацыі Смаргоні,
гарадскіх і сельскіх
навучальных устаноў.

БДУ – твой крок у будучыню!
У

рачыста адкрылі акцыю рэктар Сяргей Абламейка, другі
сакратар ЦК ГА «БРСМ» Сяргей Клішэвіч і намеснік начальніка
ўпраўлення па справах моладзі
Міністэрства адукацыі Беларусі
Таццяна Сіманоўская. Яны адзна
чылі, што студэнцкая ініцыятыва
«Універсітэт – твой крок у будучыню» развіваецца з кожным годам, і
выказалі спадзеў, што восьмы год
адкрые новыя перспектывы і далягляды перад навучэнцамі старэйшых класаў, а таксама пазітыўна
паўплывае на досвед удзельнікаў.
Адметна, што сёлета да аргані
зацыі далучыліся новыя партнёры.
Адным з іх стаў футбольны клуб
«Іслач», які прадставіць Мінскі раён
у чэмпіянаце Вышэйшай лігі. Але
пра гэта крыху пазней.
Пасля прыбыцця ў Смаргонь адбылася прэзентацыя горада і раёна, якую зладзілі прадстаўнікі гарадскога выканкама. Сакратар
БРСМ БДУ Яўген Харук падзякаваў
ім за гасціннасць і паабяцаў, што
старшакласнікі будуць прыемна
ўражаны тым, што для іх падрых
тавалі каманды. Далей актывісты

раз’ехаліся па гарадскіх школах,
дзе правялі майстар-класы па
шматлікіх спецыяльнасцях і цікавыя
трэнінгі, якія дазволілі пазнаёміцца
з вучнямі, расказаць ім больш пра
вышэйшую адукацыю, а таксама
ўсталяваць сяброўскія адносіны.
Аналагічную праграму правялі
каманды на другі дзень, але на гэты раз яны патрапілі ў сельскія
школы. Колькасць вучняў у іх значна меншая, чым у гарадскіх, і таму
камандам удалося ахапіць увагай і
падарыць непаўторныя эмоцыі
кожнаму навучэнцу. Пасля заняткаў
у школах студэнтам была прапанавана экскурсія па памятных месцах
горада, а таксама ўнікальная магчымасць наведаць Смаргонскі
агрэгатны завод, дзе ім былі прадэманстраваныя апошнія распра
цоўкі беларускіх тэхнолагаў.
Далей студэнты наведалі гіста
рычны мемарыяльны комплекс
да 100-годдзя Першай сусветнай вайны і ўсклалі вянкі да пом
ніка воінам-інтэрнацыяналістам.
На трэці дзень студэнты падзя
ліліся на тры вялікія групы, якія
ўдзельнічалі адразу ў трох мера-

прыемствах. Першая група паспа
борнічала з футбалістамі клуба
«Іслач» разам з прадстаўнікамі
футбольнай школы клуба «Смаргонь». Адметна, што маладыя
смаргонскія спартоўцы былі пера
поўнены эмоцыямі і жаданнем перамагчы прафесійных футбалістаў.
Дарэчы, «Іслач» – ужо тытулаваны
клуб. На рахунку каманды ўжо ёсць
шмат трафеяў, а таксама яны
з’яўляюцца бронзавым прызёрам
рэгіянальнага кубка «УЕФА», які
прайшоў у 2013 г. у горадзе Ве
нета. Пасля гульні футбалісты
ўручылі хлопцам фірмовыя пада
рункі футбольнага клуба.
Другая група правяла круглы
стол з прадстаўнікамі старэйшых
класаў адразу ўсіх школ Смаргоні
і раёна, дзе спачатку Яўген Харук
падрабязней пазнаёміў іх з Бел
дзяржуніверсітэтам, студэнцкімі
рухамі і самакіраваннем, а пасля
разам з актывістамі адказаў на
шматлікія пытанні школьнікаў.
Трэцяя група правяла валанцёрскую акцыю «Стань бліжэй
шым!», калі студэнты наведалі са
цыяльна-педагагічны цэнтр Смар

гоні, а таксама дзіцячы дом сямейнага тыпу. Актывісты зладзілі з
дзецьмі гульні, якія не пакінулі абы
якавымі аніводнага ўдзельніка.
Далей у ДК Смаргоні прайшло
ўрачыстае закрыццё акцыі, на якім
прарэктар па выхаваўчай рабоце і
сацыяльных пытаннях Уладзімір
Сувораў падпісаў пагадненне са
Смаргонню і Смаргонскім раёнам, якое прадугледжвае супра
цоўніцтва мясцовых навучальных
устаноў і БДУ. Пасля прысутных
чакаў канцэрт, які складаўся з 2
частак: першымі свае таленты
прадставіў БДУ – ансамбль танца
«Крыжачок», Уладзіслаў Макарэвіч,
Ліза Гарбузава, крэатыўная група
«Фрыкс», а таксама сябры ўнівер
сітэта – гурт «Лепшы квас» –
радавалі пазітыўным настроем
публіку, а завяршылі канцэрт маладыя артысты Смаргоні, якія ўразілі
залу гучнасцю і ўзроўнем сваіх
нумароў.
Капітан каманды № 6 Яўген
Чак: «Мы хочам падзякаваць адмі
ністрацыі школ і ўсім, хто дапа
магаў нам у падарожжы, дзякуй
школьнікам і нашым таварышам.

Дзякуй за гэты чароўны час, праведзены ў такой цёплай і ўтульнай
кампаніі.
Мы правялі ў Смаргоні толькі
тры дні, але верым, што падлеткі
вырастуць і, зрабіўшы ўпэўнены
крок у сваю будучыню, правядуць з
намі ў БДУ значна болей часу».
Капітан каманды № 4 Іна Хох:
«Тры дні праляцелі як тры хвіліны.
Праект «Універсітэт — твой крок у
будучыню» сапраўды дазваляе
школьнікам зазірнуць у пакуль яшчэ невядомы студэнцкі свет. Што ж,
у нашых сэрцах БДУ, а ў памяці яшчэ доўга будзе захоўвацца Смаргонь–2016».
Капітан каманды № 3 Дзяніс
Самойленка: «Увогуле, засталіся
цудоўныя эмоцыі. Было так прыемна займацца з вучнямі, што словамі
нельга перадаць. Да таго ж арга
нізацыя сапраўды была на «выдатна». Усё спадабалася, спадзяюся,
што смаргонская моладзь таксама
ўвабрала шмат пазітыўных эмоцый. А таксама спадзяюся, што
ўжо сёлета ў БДУ паступяць многія
з нашых юных сяброў!»

Вось якія ўражанні засталіся ў
студэнтаў:
Мердан Чарыеў, 3 курс, геафак: «Трэнінг з Алінай Шмідавай
стаў вельмі карысным: прылада
«планіроўшчык», з якой яна нас
пазнаёміла, зручны ў выкарыстанні
і прывучае да дысцыпліны, якая ў
мяне кульгае. Спадзяюся, што далейшыя трэнінгі будуць яшчэ
больш цікавымі і дынамічнымі!»

Вікторыя Краўцова, 2 курс,
ФПМІ: «Першая частка была вельмі
займальнай! Тэсты змаглі з іншага
боку раскрыць якасці, неабходныя
сапраўднаму лідару».
Вольга Краўчанка, 2 курс,
ДІКСТ: «Трэнінг сёння быў проста
ўзрушальны, даведалася шмат новых і вельмі карысных парад і нават
пачала іх ужываць на практыцы!»

Станіслаў Пінчук

Стаць лідарам!
У БДУ надаецца вялікая
ўвага развіццю асобы
кожнага студэнта:
ствараюцца ўмовы
для рэалізацыі
студэнцкіх ініцыятыў,
праводзяцца выязныя
семінары-практыкумы,
запрашаюцца
найлепшыя педагогі.
Дадзеныя ідэі былі аб’яднаны і
ўвасобіліся ў трохмесячным пра
екце школы актыву «Студэнцкі
лідар: жыццё навідавоку», якая
адкрылася 25 лютага з удзелам
рэктара БДУ С. У. Абламейкі.
Сімвалічным стала тое, што адкрыццё пачалося з узнагароджання студэнтаў старэйшых курсаў,
пераможцаў агульнаўніверсітэцкіх
конкурсаў «Студэнт года БДУ» і
«Найлепшы моладзевы праект
БДУ–2015».

У паветры лунала пытанне: «Дык
усё ж: лідарамі нараджаюцца, ці імі
становяцца?» Бо ў школу актыву
былі набраны прадстаўнікі малодшых курсаў, якія праз свае матывацыйныя лісты змаглі пераканаць
кіраўніцтва праекта ў сваім жаданні
вучыцца і станавіцца лепшымі.
Кожны з іх ужо з’яўляецца кіраўні
ком і мае сваю каманду: стараста
навучальнай групы, кіраўнік універ
сітэцкага аб’яднання, арганізацыі.
На працягу трох месяцаў навучання хлопцаў і дзяўчат будуць вучыць працаваць над сабой і са сваёй камандай паспяховыя выпускнікі
БДУ, бізнес-трэнеры і прафесіяна
лы. Кожны з іх распавядзе свае сакрэты поспеху, падзеліцца праве
ранымі методыкамі для дасягнення пастаўленых мэт. Перад удзель
нікамі стаяць глабальныя задачы:
навучыцца лідарству, зрабіць свой
калектыў лепшым і мацнейшым,
каб разам са сваёй камандай працаваць эфектыўна.

Апроч сустрэч са спікерамі студэнты будуць вучыцца лідарству
праз прагляд і абмеркаванне рэйтынгавых відэаролікаў, тэматычных
кніг і фільмаў, у кожнага з’явіцца
магчымасць выступіць перад
аўдыторыяй і навастрыць майстэрства ў камандзе. У спецыяльна
распрацаваных дзённіках лідара
навучэнцы змогуць фіксаваць
поспехі і важныя веды. А суправа
джаць іх будуць усе тры месяцы
ментары, кіраўнікі ўпраўлення
выхаваўчай работы з моладдзю.
Вучоба ўжо набірае абароты,
так, 29 лютага адбылася размова з
генеральным дырэктарам TUT.BY
Аляксандрам Чэканам, затым студэнты сустрэліся з начальнікам
псіхалагічнай службы БДУ Русла
нам Папком і абмеркавалі з ім
псіхалогію лідара. Аліна Шмідава,
трэнінг-менеджар міжнароднай
кампаніі Real Estate MAXimum,
пазнаёміла слухачоў з прыладай
для планавання часу і ўсяго жыцця.

Надзея Мархель
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Спорт у БДУ
Кафедра фізічнага
выхавання і спорту,
спартыўны клуб
праводзяць вялікую
працу па прыцягненні
студэнтаў да
рэгулярных заняткаў
фізічнай культурай і
ўдзелу ў спартыўных
мерапрыемствах.
Навучальна-трэніравальны працэс
праводзіцца ў групах спартыўнага
ўдасканалення па 30 відах спорту,
у якіх займаюцца больш за 1500
студэнтаў. У фінальных спабор
ніцтвах круглагадовай студэнцкай
спартакіяды БДУ па 20 відах спор
ту прымаюць удзел звыш 3500
студэнтаў. У спаборніцтвах Рэс
публіканскай універсіяды каманды
БДУ выступаюць у 37 відах пра
грамы.
Студэнты БДУ, члены нацыянальных каманд, прадстаўляюць
краіну на сусветных універсіядах,
чэмпіянатах Еўропы, свету і Алім
пійскіх гульнях.
У 2015 г. ва ўніверсітэце званне
заслужанага майстра спорту
Рэспублікі прысвоена Віктару
Сасуноўскаму (грэка-рымская
барацьба)
•2 майстры спорту Рэспублікі
Беларусь міжнароднага класа
•Больш за 10 майстроў спорту і

15 кандыдатаў у майстры спорту
За 2015 год студэнтамі ўнівер
сітэта заваявана на чэмпіянатах
свету, Еўропы, Сусветнай універ
сіядзе 24 медалі (13 залатых, 7 сярэбраных, 4 бронзавыя), з іх:
Сусветная ўніверсіяда – залаты,
сярэбраны, бронзавы медалі (Я.
Цуркін);
Чэмпіянат свету па гіравым
спорце – С. Карповіч – залаты медаль сярод дарослых і сярод
студэнтаў; А. Навакоўскі – сярэбраны медаль сярод студэнтаў;
Чэмпіянат Еўропы па гіравым
спорце (дваяборства) – Д. Давы
дзік – сярэбраны медаль; В. Шаў
чэнка – сярэбраны медаль;
Еўрапейскія гульні – залаты медаль – А. Амялюсік (веласпорт);
Еўрапейскія гульні – бронзавыя
медалі заваявалі В. Сасуноўскі і І.
Чугашвілі (грэка-рымская барацьба);
Чэмпіянат Еўропы па шашках –
залаты і сярэбраны медаль (А. Ба
рышава);
Чэмпіянат свету па плаванні сярод інвалідаў – 6 залатых медалёў
(50 м, 100 м вольны стыль, 100 м на
спіне, 100 м батэрфляй, 400 м
вольны стыль, 200 м комплекс), і
сярэбраны медаль на дыстанцыі
100 м брас заваяваў І. Бокій.
Чэмпіянат Еўропы па веласпорце на трэку сярод моладзі і юніёраў,
Афіны, Грэцыя. Залаты медаль у
К. Пятроўскай.

Жаночая зборная БДУ па футзале – чэмпіён Рэспубліканскай універсіяды–2015
Чэмпіянат Еўропы па веласпорце на трэку – бронзавы медаль у
каманднай гонцы (К. Пятроўская).
Студэнтка юрыдычнага факультэта Алена Амялюсік заваявала залаты медаль у групавой гонцы
чэмпіянату свету па веласпорце,
які праходзіў у г. Рычманд, ЗША
Чэмпіянат свету па грэка-рымскай барацьбе – Віктар Сасуноўскі
заваяваў сярэбраны медаль.
Ва ўніверсітэце створаны валейбольныя каманды «БАТЭ-БДУ»

і «БДУ-Мінская вобласць», баскетбольная каманда БДУ, а таксама футбольныя каманды: мужчын
ская – «Зорка БДУ» і жаночая –
«Зорка БДУ», якія бяруць удзел у
чэмпіянатах Рэспублікі Беларусь і
іншых рэспубліканскіх і міжнарод
ных спаборніцтвах.
Кіраўніцтва Беларускага дзяр
жаўнага ўніверсітэта клапоціцца
пра развіццё фізкультуры і спорту.
Асноўнай базай па падрыхтоўцы
зборных каманд БДУ да спабор

ніцтваў з’яўляецца сучасны наву
чальна-спартыўны комплекс «Уні
версітэцкі». У яго ўваходзіць стадыён з бегавымі дарожкамі, 2
спартыўныя пляцоўкі (баскетбол,
тэніс), сектар для скачкоў у даў
жыню. Акрамя таго маюцца гульнявая і трэнажорная зала, залы для
барацьбы і па цяжкай атлетыцы, а
таксама басейн з саўнамі.
Аляксей КАМІНСКІ,
дырэктар спартыўнага
клуба БДУ

Cтудгарадок – утульнасць і сучаснасць
Сёння студэнцкі гарадок
БДУ – гэта 9 інтэрнатаў
для навучэнцаў (№ 1–7,
10, 11), а таксама адзін
для супрацоўнікаў. Два
інтэрнаты, што знаходзяцца
ў Мінскай студэнцкай вёсцы,
з’яўляюцца зусім новымі, а ў
большасці астатніх зроблены
капітальны рамонт.
У 2015/2016 навуч. годзе месцамі ў
інтэрнатах забяспечана больш за 8 тысяч
навучэнцаў, што складае больш за 70 % ад
агульнага ліку тых, хто мае патрэбу ў жыллі.
Адмысловая ўвага надаецца студэнтам 1
курса: у 2016/2017 навуч. годзе месца ў
інтэрнаце атрымаюць усе першакурснікі
біялагічнага, геаграфічнага, механіка-ма
тэматычнага, хімічнага, фізічнага факуль
тэтаў, факультэта прыкладной матэматыкі
і інфарматыкі, факультэта радыёфізікі і
камп’ютарных тэхналогій МДЭІ імя А. Д. Сахарава БДУ; на 85 % будуць забяспечаны
інтэрнатам першакурснікі ДІКСТ, ІБМТ,
Інстытута журналістыкі, Інстытута тэалогіі,
гістарычнага, філалагічнага, эканамічнага і
юрыдычнага факультэтаў, факультэтаў сацыякультурных камунікацый, міжнародных
адносін, філасофіі і сацыяльных навук.
Нашы інтэрнаты – гэта месца, дзе студэнты могуць не толькі пераначаваць, але і
разнастаіць свой вольны час і вырашыць побытавыя пытанні. У інтэрнатах функцыянуюць шматлікія пакоі сацыяльна-культурнага і
побытавага прызначэння: пакоі для актыў
нага адпачынку (більярдавая, тэнісная, трэнажорныя залы, танцавальныя класы), пакоі
самападрыхтоўкі, прасавальныя, веласіпед
ны (у інтэрнаце № 3) і інш. У інтэрнатах № 2,
4, 7 і 11 функцыянуюць пральні.

Выдаецца з 1929 года

Робяць жыццё студэнтаў больш простым
і прыемным: сталовыя, буфеты і кафэ ў
інтэрнатах № 3, 4, 5, 7, 10, 11; цырульні ў
інтэрнатах № 1, 2 і 11; майстэрні па рамонце вопраткі ў інтэрнаце № 2 і рамонце
абутку ў інтэрнаце № 7 і 11; кавярня ў
інтэрнаце № 11. У большасці інтэрнатаў
усталяваны інфармацыйныя кіёскі.
Студэнцкі гарадок БДУ – гэта таксама выдатная пляцоўка для рэалізацыі студэнцкай

Заснавальнік газеты –
Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт
Выданне зарэгістравана Міністэрствам
інфармацыі Рэспублікі Беларусь.
Рэгістрацыйнае пасведчанне № 1082
ад 21 студзеня 2010 года

ініцыятывы і развіцця творчага патэнцыялу.
Функцыянуюць наступныя органы студэнцкага самакіравання: студэнцкія саветы ін
тэрнатаў, студэнцкая служба бяспекі, грамадская інфармацыйная служба, спартыўнатурысцкі клуб і студэнцкая творчая лабараторыя.
Больш інфармацыі пра жыццё ў інтэрнатах
Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта на
сайце studgorodok.bsu.by
25 сакавіка 2016 года
Падпісана да друку 23.03.2016 г.
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