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падзея

БДУ-95: з вялікай павагай
Галоўнай падзеяй у
цыкле яркіх юбілейных
мерапрыемстваў
БДУ стаў урачысты
сход 28 кастрычніка
ў Нацыянальным
акадэмічным Вялікім
тэатры оперы і балета.
Ужо ў вестыбюлі дзякуючы струн
ным квартэтам шматлікіх гасцей
ахінала зачаравальная аўра. Сцэна
была святочна аформлена сімво
лікай БДУ, на экране – велізарная
застаўка: «Беларускаму дзяржаў
наму ўніверсітэту – 95 гадоў!». Гле
дачам быў прадэманстраваны
новы 10-хвілінны дакументальны
ролік, у якім распавядалася пра
дасягненні і цікавыя старонкі з
жыцця вядучай ВНУ краіны, сту
дэнцкія будні і святы.
Рэктар акадэмік Сяргей Абла
мейка абвясціў урачысты сход
адкрытым і выступіў з дакладам
пра галоўныя гістарычныя вехі
развіцця Беларускага дзяржаўнага
ўніверсітэта.
Пасля гістарычнага экскурсу на

сцэну быў запрошаны намеснік
кіраўніка Адміністрацыі Прэзідэнта
РБ Валерый Мацкевіч, які зачытаў віншаванне з юбілеем БДУ
ад імя кіраўніка дзяржавы. Ён так
сама ўручыў Падзякі Прэзідэнта
Беларусі дэкану біялагічнага фа
культэта Уладзіміру Лысаку, дэ
кану ФРКТ Сяргею Маламу, дэка
ну філфака Івану Роўду і дэкану
хімфака Дзмітрыю Свірыдаву.
Ганаровай граматы кіраўніка Ад
міністрацыі Прэзідэнта РБ удасто
ены дырэктар цэнтра сацыялагіч
ных і палітычных даследаванняў
БДУ Давід Ротман, а Падзяк – дэ
кан Інстытута журналістыкі Сяргей
Дубовік і дэкан эканамічнага фа
культэта Міхаіл Кавалёў.
З вітальным словам да ўдзель
нікаў сходу звярнуўся Старшыня
Савета Рэспублікі Нацыянальнага
сходу Рэспублікі Беларусь Міхаіл
Мясніковіч, які ўзнагародзіў
Ганаровымі граматамі загадчыцу
кафедры рускай літаратуры філ
фака Святлану ГанчаровуГрабоўскую, дырэктара НДІ
ППМІ Юрыя Харына і загадчыка
кафедры гісторыі Расіі гістфака
Алега Яноўскага.

Намеснік
Прэм’ер-міністра
Беларусі Наталля КачанАва ўру
чыла Ганаровую грамату Савета
Міністраў загадчыку кафедры
агульнай і клінічнай псіхалогіі ФСК
Уладзіміру Дамарацкаму, пра
фесару кафедры фізічнай хіміі
Таццяне Савіцкай, загадчыку
кафедры гісторыі паўднёвых і за
ходніх славян гістфака Анатолю
Салькову, загадчыку кафедры
біяфізікі фізфака Сяргею Чаранкевічу, загадчыку аддзела аэра
касмічных даследаванняў НДІ ПФП
імя А. Н. Сеўчанкі Барысу Бяля
еву, загадчыку лабараторыі рас
твораў цэлюлозы і прадуктаў іх пе
рапрацоўкі НДІ ФХП Дзмітрыю
Грыншпану, начальніку ГУВНМР
Людміле Хухлындзінай. Па
дзяка Прэм’ер-міністра Беларусі
абвешчана дырэктару ІБМТ Ула
дзіміру Апанасовічу, дырэкта
ру НДІ ЯП Сяргею Максіменку,
загадчыку кафедры гісторыі ста
ражытнага свету і сярэдніх вякоў
гістфака Віктару Фядосіку.
Апроч цёплых слоў на адрас
альма-матар міністр адукацыі Бе
ларусі Міхаіл Жураўкоў уручыў
БДУ грант на 95 тысяч рублёў,

што з натхненнем успрынялі пры
сутныя. Акрамя таго, ён адзначыў
падзякамі дэкана ММФ Дзмітрыя
Мядзведзева, дэкана ФПМІ
Паўла Мандрыка і намесніка
дэкана ФМА Сяргея Карэліна.
Нагрудным знакам «Выдатнік аду
кацыі» ўзнагароджаны: дацэнт ка
федры біяхіміі біяфака Наталля
Арол, дацэнт кафедры філасофіі і
метадалогіі навукі ФФСН Аляксандр Бобр, дацэнт кафедры агу
льнай фізікі фізфака Леанід Бураў, дацэнт кафедры археалогіі і
спецыяльных гістарычных дысцыплін гістфака Ала Ваганава, за
гадчык кафедры тэорыі функцый
ММФ Веніямін Кротаў, начальнік
упраўлення кадраў Наталля Няпеўная, загадчык кафедры геа
метрыі, тапалогіі і методыкі выкла
дання матэматыкі ММФ Вячаслаў
Янчэўскі.
Уручыў узнагароды выклад
чыкам, супрацоўнікам, навукоўцам
БДУ і першы намеснік старшыні
Мінскага гарадскога выканаўчага
камітэта Уладзімір Кухараў.
Урачыста на сцэне ўслаўленага
тэатра Беларусі прагучалі цёплыя
віншавальныя прамовы на адрас

кіраўніцтва і супрацоўнікаў ВНУ
ад старшыні Рэспубліканскага са
вета рэктараў вышэйшых наву
чальных устаноў і рэктара БДЭУ
Уладзіміра Шымава, а таксама
замежных гасцей: Надзвычайнага
і Паўнамоцнага Пасла ФРГ Петэра
Дэтмара, рэктара Таджыкскага
нацыянальнага ўніверсітэта Му
хамадзюсуфа Сайдалі Імамзода
і рэктара Чжэцзянскага Шужэн
універсітэта з КНР прафесара Сю
Сюцына.
Акрамя таго, вядучыя вечара
падзякавалі прадстаўнікам дыпла
матычных місій, а таксама замеж
ным дэлегацыям універсітэтаўпартнёраў з Азербайджана, Бал
гарыі, Вялікабрытаніі, Венесуэлы,
В’етнама, Германіі, Грузіі, Ізраіля,
Індыі, Ірака, Казахстана, Кітая,
Рэспублікі Карэя, Кубы, Латвіі, Па
кістана, Польшчы, Расіі, Сербіі,
Славакіі, Таджыкістана, Украіны,
Францыі, Чэхіі, Эстоніі, Японіі.
Завяршыў афіцыйную частку
святочны канцэрт з адмысловай
праграмай, у якім прынялі ўдзел
салісты Вялікага тэатра оперы і ба
лета Беларусі.
Сяргей ШАФАЛОВІЧ
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Святлана Ганчарова-Грабоўская
мяжы XX-XXI стст. для ВНУ гума
нітарнага цыкла і школ агульнай
сярэдняй адукацыі.
Звання лаўрэатаў прэміі імя
А. Н. Сеўчанкі за цыкл навучальнаметадычных дапаможнікаў серыі
«Аэракасмічныя тэхналогіі» гана
раваны калектыў аўтараў у складзе
рэктара БДУ акадэміка Сяргея

Рэктар Чжэцзянскага Шужэн універсітэта Сю
Сюцын віншуе Сяргея Абламейку з 95-годдзем БДУ

Падарункі
ад партнёраў
Рэктар БДУ акадэмік Сяргей Абламейка
прымаў шматлікія віншаванні з нагоды
95-годдзя нашага ўніверсітэта ад калегаў
з іншых айчынных ВНУ і навуковых
арганізацый, а таксама замежных
партнёрскіх устаноў, якія адмыслова
наведалі святочныя мерапрыемствы.
Сваю павагу асабіста засведчылі кіраўнікі і прадстаўнікі
Бакінскага дзяржаўнага ўніверсітэта (Азербайджан), Бе
ластоцкага і Варшаўскага ўніверсітэтаў (Польшча), Варо
нежскага дзяржаўнага ўніверсітэта (РФ), Уроцлаўскага
ўніверсітэта (Польшча), Вышэйшай школы Мітвайда
(ФРГ), Далянскага тэхналагічнага ўніверсітэта (КНР), Ін
стытута прадпрымальніцтва і сэрвісу (Таджыкістан), МДУ
імя М. В. Ламаносава (РФ), Медыя Інвест (ФРГ), Народ
нага ўрада прамысловага раёна Кэцяа (КНР), Смаленска
га дзяржаўнага ўніверсітэта (РФ), Таджыкскага нацыяна
льнага ўніверсітэта, Талінскага тэхнічнага ўніверсітэта
(Эстонія), Цюбінгенскага ўніверсітэта (ФРГ), Універсітэта
Альфа БК (Сербія), Універсітэта Бінь Зыонг (В’етнам),
Універсітэта Кента (Вялікабрытанія), Харбінскага ўнівер
сітэта навукі і тэхнікі (КНР), Штутгарцкага ўніверсітэта
(ФРГ), Чжэцзянскага Шужэн універсітэта (КНР) і Venture
Capital & Equity Investment Inc (В’етнам).
Таксама рэктар БДУ персанальна прыняў віншаванні
ад кіраўнікоў і прадстаўнікоў дыпламатычных місій Азер
байджана, Венесуэлы, Германіі, Грузіі, Ізраіля, Індыі, Іра
ка, Казахстана, Кітая, Рэспублікі Карэя, Кубы, Латвіі, По
льшчы, Сербіі, Славакіі, Украіны, Францыі, Чэхіі, Эстоніі,
Японіі, а таксама Еўрапейскага саюза і Садружнасці Не
залежных Дзяржаў.
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Сяргей Абламейка, Уладзімір Саечнікаў, Аляксандр Спірыдонаў
Абламейкі, загадчыка кафедры
фізікі і аэракасмічных тэхналогій
Уладзіміра Саечнікава і стар
шага выкладчыка ФРКТ Аляк
сандра Спірыдонава.
Прэмія імя У. І. Пічэты пры
суджаецца ў галіне сацыяльных і
гуманітарных навук, прэмія імя
А. Н. Сеўчанкі – у галіне прырода

знаўчых і тэхнічных навук наву
коўцам і дадаткова на агульных
падставах маладым навукоўцам
(дактарам навук ва ўзросце да
45 гадоў, кандыдатам навук –
да 35 гадоў, навукоўцам без ступе
ні – да 30 гадоў).
Завяршылася пасяджэнне Са
вета БДУ святочным канцэртам.

На мерапрыемства былі запро
шаны члены Вучонага савета, ву
чоных саветаў факультэтаў, ін
стытутаў, загадчыкі агульнаўнівер
сітэцкіх кафедраў, прафесары, на
чальнікі галоўных упраўленняў і
ўпраўленняў, прадстаўнікі грамад
скіх арганізацый БДУ.
Валерыя БАНДАРЧЫК

Заслужаныя работнікі ўніверсітэта
Ганаровае званне
«Заслужаны работнік БДУ»
прысвоена 26 выкладчыкам
і супрацоўнікам.
Сярод узнагароджаных: настаўнік рус
кай мовы і літаратуры ліцэя Надзея
Антропава, дэкан юрыдычнага факу
льтэта Сяргей Балашэнка, старшы
выкладчык кафедры фізічнага выхаван
ня і спорту Анатоль Балдзін, ме
тадыст 1 катэгорыі ГУН Ніна Батурчык, дацэнт кафедры заалогіі Леанід
Бурко, намеснік дырэктара Фунда
ментальнай бібліятэкі Ала Буціна, да
цэнт кафедры тэарэтычнай і інстыту
цыянальнай эканомікі Алена Васіль
ева, загадчык кафедры міжнароднага
турызму Леанід Гайдукевіч, прафе
сар кафедры класічнай філалогіі Антаніна Гарнік, дацэнт кафедры неар
ганічнай хіміі Мікалай Гарошка, за
гадчык кафедры крымінальнага права
Ігар Грунтоў, загадчыца кафедры пе

дагогікі і праблем развіцця адукацыі
Вольга Жук, вядучы навуковы супра
цоўнік НДІ ФХП Марыя Іваноўская,
прафесар кафедры квантавай радыё

фізікі і оптаэлектронікі Уладзімір Казлоў, загадчыца лабараторыі на
наэлектрамагнетызму НДІ ЯП Паліна
Кужыр, дырэктар НД ПФП імя А. Н.
Сеўчанкі Пётр Кучынскі, загадчык
кафедры філасофіі культуры Анатоль
Лягчылін, дацэнт кафедры агульнай
экалогіі і методыкі выкладання біялогіі
Тамара Макарэвіч, загадчык кафед
ры фізічнай оптыкі Анатоль Мінько,
вядучы эканаміст ГУПЭІД Галіна Роўда, дырэктар РЦПЧ Дзмітрый Сагайдак, дацэнт кафедры гісторыі Расіі
Вера Сяргеенкава, дацэнт кафедры
тэорыі функцый Марыян Талачко,
дацэнт кафедры прыродазнаўчана
вуковых дысцыплін Уладзімір Талстых, дэкан ФМА Віктар Шадурскі,
дацэнт кафедры вышэйшай матэма
тыкі Уладзімір Шыраеў.
Званне «Заслужаны работнік БДУ»
прысвойваецца працаўнікам за шмат
гадовую добрасумленную працу і вялікі
асабісты ўнёсак у развіццё Беларус
кага дзяржаўнага ўніверсітэта.

Ад гісторыі да сучаснасці
Да 95-годдзя БДУ
ў Нацыянальным
гістарычным музеі
з 25 кастрычніка
па 4 лістапада
дэманстравалася
выстава «Беларускі
дзяржаўны
ўніверсітэт: гісторыя
і сучаснасць».
Яе правядзенне абумоўлена
велізарнай роляй БДУ ў
фарміраванні і развіцці ай
чыннай вышэйшай адукацыі.
Універсітэт вызначаў асноў
ныя кірункі руху шматлікіх
нацыянальных ВНУ, якія
выйшлі ў 20–30-х гг. з яго
складу. Сёння БДУ з’яўля
ецца магутным навуковаадукацыйным цэнтрам, ро
біць неацэнны ўнёсак у іна
вацыйнае развіццё Беларусі.

Фота Васіля Кузьмічкіна
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У гонар 95-годдзя БДУ многія вы
кладчыкі і супрацоўнікі нашага
ўніверсітэта былі адзначаны Міні
стэрствам адукацыі, Міністэрствам
інфармацыі, Міністэрствам юс
тыцыі, Міністэрствам працы і са
цыяльнай абароны, Міністэрствам
спорту і турызму, Міністэрствам
культуры нашай краіны, Нацыяна
льным алімпійскім камітэтам,
Вышэйшай атэстацыйнай камісіяй,
Нацыянальнай акадэміяй навук,
Мінгарвыканкамам, адміністра
цыяй Маскоўскага раёна горада
Мінска, Нацыянальным інстытутам
адукацыі, Беларускім саюзам
юрыстаў і Прафсаюзнай арганіза
цыяй працаўнікоў БДУ.
Былі ўручаны і галоўныя навуко
выя ўзнагароды БДУ – прэміі імя
У. І. Пічэты і А. Н. Сеўчанкі за 2016
год у намінацыі «Адукацыя».
Так, лаўрэатам прэміі імя
У. І. Пічэты стала загадчыца ка
федры рускай літаратуры філала
гічнага факультэта Святлана Ганчарова-Грабоўская за наву
чальна-метадычны комплекс па
рускай і беларускай драматургіі

Усё жыццё – БДУ!

Фота Васіля Кузьмічкіна

Урачыстае пасяджэнне
Савета БДУ адбылося
27 кастрычніка ў
актавай зале ліцэя.

Каля 300 экспанатаў уз
наўлялі асноўныя старонкі
гісторыі БДУ двух перыядаў:
20–30-х гг. мінулага стагод
дзя і сучаснасць. Аснову экс
пазіцыі склалі прадметы
фондаў Нацыянальнага гіс
тарычнага музея, музеяў БДУ,
Беларускага дзяржаўнага
медыцынскага ўніверсітэта,
аддзела рэдкай і каштоўнай
кнігі Фундаментальнай біблі
ятэкі БДУ.

У першую кампазіцыйную
частку ўвайшоў тэматычны
матэрыял, звязаны з гіс
торыяй станаўлення ўнівер
сітэта і фарміраваннем у
30-я гады новых інстытутаў
на базе БДУ. Тут можна
было азнаёміцца з копіяй
Дэкрэта пра ўтварэнне пер
шага ў Беларусі ўнівер
сітэта, першымі сапраўд
нымі навуковымі выданнямі,
сярод якіх часопіс «Веснік

БДУ», навуковыя запіскі,
падручнікі, а таксама ўба
чыць дыпломы першых вы
пускнікоў БДУ і інш.
У гэтым жа раздзеле былі
прадстаўлены асабістыя
рэчы выбітных навукоўцаў,
прафесійная дзейнасць якіх
цесна звязана з БДУ. Гэта
ручка, чарніліца, фотааль
бом першага рэктара БДУ
Уладзіміра Пічэты; пас
ведчанне, нататнік народна
га камісара асветы, першага
прэзідэнта НАН Беларусі
Усевалада Ігнатоўскага і інш.
Сучасны перыяд пака
заны праз навукова-тэхніч
ную прадукцыю, распрацоўкі
БДУ ў розных галінах: бія
тэхналогія, касмічныя тэхна
логіі, медыцына, фізіка, хімія,
прыборабудаванне, энерга
захаванне, абарона нава
кольнага асяроддзя і інш.
Алена МАРЦУЛЕВІЧ
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з нагоды
Да 95-годдзя БДУ
распачаў працу сайт
гісторыі ўніверсітэта.
Гэты інтэрнэт-рэсурс
дазволіць увекавечыць
самыя яркія і важныя
падзеі ў жыцці
ўніверсітэта. Узнаўленне
лёсавызначальных
момантаў гісторыі БДУ
ажыццяўляецца праз
прызму прафесійнай
дзейнасці яго
рэктараў, знакамітых
супрацоўнікаў і
выпускнікоў.
Сайт складаецца з чатырох ас
ноўных частак: «Лінія часу»,
«Гісторыя БДУ», «Рэктары БДУ»,
«Музей гісторыі БДУ». «Лінія часу»
адлічвае важныя падзеі ў жыцці
БДУ, пачынаючы з гадоў, якія па
пярэднічалі заснаванню ўнівер
сітэта, і заканчваючы нашымі дня
мі. У частцы «Гісторыя БДУ» можна
азнаёміцца з кароткім нарысам
гісторыі ўніверсітэта, а таксама
атрымаць дэталёвыя звесткі пра
ўсе этапы развіцця БДУ. У частцы
«Музей гісторыі БДУ» размешчана
віртуальная экспазіцыя музея,
відэагалерэя гістарычных фільмаў
пра ўніверсітэт, а таксама кароткая
гісторыя студэнцкага гарадка БДУ.
На сайце размешчаны калян
дар, які адлюстроўвае важныя па
дзеі, якія адбыліся ў жыцці БДУ
ў гэты дзень. Адмысловая ўвага

аб'явы

Летапіс БДУ –
time.bsu.by

ЗАГАДЧЫКАЎ
КАФЕДРАЎ:
інтэлектуальных сістэм, міжнародных
эканамічных адносін,
ПРАФЕСАРАЎ КАФЕДРАЎ: фінансавага права і прававога рэгулявання
гаспадарчай дзейнасці, інтэлектуальных сістэм, радыёфізікі і лічбавых медыятэхналогій, неарганічнай хіміі,
ДАЦЭНТАЎ КАФЕДРАЎ: вышэйшай матэматыкі і матэматычнай фізікі,
камп’ютарнага мадэлявання, фізічнай оптыкі, ядзернай фізікі, інфарматыкі і
камп’ютарных сістэм, фізічнай электронікі і нанатэхналогій, вышэйшай матэма
тыкі, агульнай матэматыкі і інфарматыкі, вэб-тэхналогій і камп’ютарнага
мадэлявання, сучаснай беларускай мовы, тэарэтычнага і славянскага мова
знаўства, гісторыі новага і найноўшага часу, гісторыі Расіі, гісторыі паўднёвых і
заходніх славян, крыніцазнаўства, паліталогіі, тэорыі і гісторыі дзяржавы і пра
ва, філасофіі і метадалогіі навукі, псіхалогіі, сацыялогіі, тэарэтычнай і інстыту
цыяльнай эканомікі, міжнароднага прыватнага і еўрапейскага права, агульнай і
клінічнай псіхалогіі, тэлебачання і радыёвяшчання,
СТАРШЫХ ВЫКЛАДЧЫКАЎ КАФЕДРАЎ: камп’ютарнага мадэлявання,
сістэмнага аналізу і камп’ютарнага мадэлявання, матэматычнай кібернетыкі,
тэорыі і гісторыі дзяржавы і права, фізічнага выхавання і спорту, англійскага мо
вазнаўства, гісторыі беларускай мовы, тэарэтычнага і славянскага мова
знаўства, сацыяльнай камунікацыі, філасофіі культуры, псіхалогіі, тэарэтычнай
і інстытуцыянальнай эканомікі, эканамічнай інфарматыкі, эканамічнай тэорыі,
англійскай мовы гуманітарных спецыяльнасцяў, тэорыі і методыкі выкладання
рускай мовы як замежнай, камп’ютарнай лінгвістыкі і лінгвадыдактыкі, культу
ралогіі, радыяцыйнай хіміі і хіміка-фармацэўтычных тэхналогій,
ВЫКЛАДЧЫКАЎ КАФЕДРАЎ: раманскага мовазнаўства, раманскіх моў.
Тэрмiн конкурсу – адзiн месяц з дня апублiкавання аб’явы.
Адрас: 220030, г. Мiнск, вул. Бабруйская‚ 5а, упраўленне кадраў, тэл. 20954-36.
Рэспубліканскі інстытут вышэйшай школы
аб’яўляе конкурс на замяшчэнне пасад:

нададзена перыядам станаўлення
БДУ і дзейнасці ўніверсітэта ў ва
енны і паваенны час.
Сайт «Гісторыя БДУ» распраца
ваны супрацоўнікамі гістарычнага
факультэта, Музея гісторыі БДУ і
Медыяцэнтра БДУ.
«Універсітэту з векавой гісто
рыяй важна памятаць падзеі і лю
дзей, якія зрабілі ўнёсак у фармі
раванне Беларускага дзяржаўнага
ўніверсітэта. Таму было прынята

рашэнне прысвяціць асобны рэ
сурс доўгай і славутай гісторыі
БДУ, гістарычным фактам, падзеям
і біяграфіям выбітных навуковых і
грамадскіх дзеячаў, якія працавалі
ў БДУ», – адзначыў начальнік ме
дыяцэнтра Павел Салаўёў.
Сёння працуюць версіі рэсурсу
на беларускай і рускай мовах.
Сайт даступны па адрасе www.
time.bsu.by.
Жанна ВАСАНСКАЯ

супрацоўніцтва

Беларускі нумар
часопіса
«Філасофскія
навукі»
Падзеяй для навуковай грамадскасці
стаў выхад у Маскве беларускага
нумара вядомага расійскага часопіса
«Філасофскія навукі» (№ 7 за 2016 г.).
Нумар прысвечаны 95-годдзю Белдзяржуніверсітэта
і 85-годдзю Інстытута філасофіі НАН Беларусі. Як
адзначыў шэф-рэдактар выдання Х. Э. Марынасян:
«Мэта праекта – максімальна далучыць прадстаўнікоў
навуковай супольнасці, творчай інтэлігенцыі, грамад
скіх дзеячаў Беларусі і Расіі да пошукаў адказаў на
сучасныя выклікі перад нацыянальнымі краінамі ва
ўсім свеце, якія імкнуцца захаваць сваю гістарычную,
культурную самабытнасць і дзяржаўную незалеж
насць».
У часопісе выступілі міністр культуры Беларусі
Б. У. Святлоў і рэктар БДУ акадэмік С. У. Абламейка.
Этапы развіцця філасофскай і сацыяльна-палітычнай
думкі Беларусі раскрылі А. М. Данілаў, А. А. Лазаровіч,
А. А. Лягчылін і І. М. Бабкоў. Вытокі мінскай мета
далагічнай школы і сучасныя прыярытэты філасофіі
навукі адлюстраваны ў публікацыях А. І. Зелянкова
і Л. М. Тамільчыка; міждысцыплінарныя стратэгіі ў

загадчыка кафедры аховы працы і заканадаўства аб працы,
прафесара кафедры інфармацыйных тэхналогій у адукацыі (2),
прафесара кафедры псіхалогіі і педагагічнага майстэрства,
прафесара кафедры гісторыка-культурнай спадчыны Беларусі,
дацэнта кафедры сучаснага прыродазнаўства,
старшага выкладчыка кафедры кіравання і эканомікі вышэйшай школы.
Тэрмін конкурсу — адзін месяц з дня апублікавання аб’явы.
Адрас: 220001, г. Мінск, вул. Маскоўская, 15, аддзел кадраў, пакой 219,
тэл. 200 91 07.
ДЗЯРЖАЎНЫ ІНСТЫТУТ КІРАВАННЯ І САЦЫЯЛЬНЫХ
ТЭХНАЛОГІЙ БДУ
аб’яўляе конкурс на замяшчэнне пасад:

Прафесара кафедры кіравання маёмасцю,
Дацэнта кафедры сацыяльнай работы і рэабiлiталогii,
Дацэнта кафедры маркетынгу,
Старшага выкладчыка кафедры мастацтваў.
Тэрмін конкурсу – адзін месяц з дня апублікавання аб’явы.
Адрас: 220004, г. Мінск, вул. Шпалерная, 7, Дзяржаўны інстытут кіравання і
сацыяльных тэхналогій БДУ, аддзел кадраў, тэл. 306-00-28.

БДУ Ў СМІ БЕЛАРУСІ

артыкуле Я. С. Яскевіч і І. Д. Валатоўскага. Праблемы
філасофіі, сацыяльнага жыцця і культуры знайшлі сваё
ўвасабленне ў артыкулах М. А. Мажэйкі, А. П. Ліма
рэнкі, С. А. Шавеля, Т. Г. Румянцавай. Асобна прад
стаўлены маладыя філосафы ў частцы «Школа філаса
фавання» (І. А. Барсук, С. Г. Карасёва, А. В. Шкурова,
А. Ю. Дудчык). У частцы «Навуковае жыццё» апубліка
вана рэцэнзія Р. А. Смірновай на кнігу «Сінтэз філа
софіі, навукі, культуры. Да 80-годдзя акадэміка
В. С. Сцёпіна», выдадзеную ў БДУ.
На фірмовай вокладцы часопіса змест нумара да
паўняе арыгінальны фоташэраг, а тэкст А. М. Данілава
«Універсітэт – субстанцыя вечная» падкрэслівае
значэнне гуманітарных ведаў у сучасным дзяржаўным
будаўніцтве.
Беларускі нумар часопіса «Філасофскія навукі» ад
крывае серыю спецыяльных тэматычных выпускаў,
што ажыццявяцца сумесна навуковымі, грамадскімі
і палітычнымі дзеячамі Беларусі і Расіі.
Наталля КУДРАШОВА

нашы юбіляры
01
лістапада
Пыжкова
Ніна
Васільеўна,
дацэнт
кафедры
вышэйшай матэматыкі і матэматычнай
фізікі
02 лістапада Драбушэвіч Любоў
Фёдараўна,
дацэнт
кафедры
інфармацыйных сістэм кіравання
06 лістапада Кастрыца Алег
Адамавіч, дацэнт кафедры вышэйшай
матэматыкі
08 лістапада Лягчылін Анатоль
Аляксандравіч, загадчык кафедры
філасофіі культуры
08 лістапада Голубева Людміла
Леанідаўна, дацэнт кафедры тэорыі і
гісторыі дзяржавы і права

БЕЛАРУСКІ ДЗЯРЖАЎНЫ ЎНIВЕРСIТЭТ
АБ’ЯЎЛЯЕ КОНКУРС на замяшчэнне пасад:

09 лістапада Мітраховіч Пётр
Анісімавіч, дацэнт кафедры фізічнай
геаграфіі свету і адукацыйных
тэхналогій
12 лістапада Маслава Галіна
Трафімаўна, дацэнт кафедры фізіялогіі
чалавека і жывёл
17 лістапада Гарачкін Уладзімір
Віктаравіч, дацэнт кафедры тэхналогій
праграмавання
18 лістапада Гарбачова Вольга
Васільеўна, дацэнт кафедры этналогіі,
музеялогіі і гісторыі мастацтва
18 лістапада Даўгаполава Вольга
Барысаўна, дацэнт кафедры тэорыі
функцыі

18 лістапада Дуброўскі Аляксандр
Уладзіміравіч, дацэнт кафедры
стылістыкі і літаратурнага рэдагавання
20 лістапада Броўка Юрый Пятровіч,
прафесар кафедры міжнароднага
права
20 лістапада Сцепанец Уладзімір
Якаўлевіч,
дацэнт
кафедры
матэматычнай кібернетыкі
20 лістапада Мазанік Аляксандр
Васільевіч,
дацэнт
кафедры
энергафізікі
25 лістапада Назаранка Юлія
Віктараўна, дацэнт кафедры сучаснай
беларускай мовы

Інтэрв’ю рэктара БДУ акадэміка Сяргея Абламейкі да 95-гадовага
юбілею БДУ – glavportal.com, БелТА (24.10), «Мінскі кур’ер», mk.by (25.10),
«СБ–Беларусь сегодня», sb.by, АНТ (праграма «Наша раніца») (27.10),
«Звязда», zviazda.by, «Настаўніцкая газета», nastgaz.by, (29.10), «Рэспубліка»,
respublika.sb.by, souzveche.ru, БТ-1 (праграма «Галоўны эфір») (30.10),
«Камсамольская праўда», kp.by (31.10).
Новы адукацыйны сезон у «школах юных» адкрыты ў БДУ – megacat.
by (02.10), wuz.by (03.10), ecopress.by (04.10), «Звязда», zviazda.by, АНТ
(15.10).
Перамога загадчыка лабараторыі НДІ ядзерных праблем БДУ
Міхаіла Коржыка ў V конкурсе мегагрантаў урада Расійскай Федэрацыі
– megacat.by (03.10), wuz.by, ecopress.by (04.10), soyuz.by (05.10), ng.sb.by
(14.10), oilru.com (17.10).
Адкрыццё выставы «Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт: гісторыя і
сучаснасць» да 95-гадовага юбілею БДУ ў Нацыянальным гістарычным
музеі – megacat.by (04.10), interfax.by (05.10), БелТА (07.10), zn.sb.by,
«Знамя юности» (13.10), СТБ (18.10), zviazda.by, «Звязда» (21.10), БелТА,
afisha.tut.by (25.10).
Новы навучальны сезон у «акадэміі камунікацыі» пачаўся ў БДУ –
zviazda.by, «Звязда» (04.10), megacat.by (05.10), studlive.by (06.10).
Старшы выкладчык філфака БДУ Гардзей Хоміч перамог на XVI
міжнародным Пушкінскім конкурсе педагогаў-русістаў – rg.ru (10.10),
sputnik.by, soyuz.by, megacat.by (11.10), 21.by (12.10), respublika.sb.by
(24.10), «Рэспубліка» (25.10).
Пра святкаванне 95-годдзя БДУ – unistar.by (14.10), «Звязда», zviazda.
by (15.10), СТБ (18.10), megacat.by (19.10), interfax.by, wuz.by (20.10), 1
Нацыянальны канал Беларускага радыё, glavportal.com, радыё «Сталіца»
(24.10), Мінск-ТБ, БТ-1, радыё «Сталіца», 1 Нацыянальны канал Беларускага
радыё (25.10), pravoslavie.by (26.10), Tut.by, «Знамя юности» (27.10), naviny.
by, n1.by (28.10), sputnik.by, nastgaz.by (29.10).
Двухдзённая III Міжнародная навукова-практычная канферэнцыя
«Актуальныя праблемы гуманітарнай адукацыі ў БДУ – soyuz.by (15.10),
megacat.by (16.10), wuz.by, soyuz.by (17.10), studyplanet.by, soyuz.by, 21.by,
БелаПАН, mogu.by, n1.by, naviny.by (18.10).
Шасцідзённы міжнародны моладзевы форум «М.І.Р. – Моладзь.
Ініцыятыва. Развіццё» ў БДУ – wuz.by, megacat.by, hand-embroidered10.
rssing.com (18.10).
Міжнародны кангрэс CSIST’2016 у БДУ – megacat.by (18.10),
ecopress.by, sys-admin.by, soyuz.by (19.10), БелТА (24.10).
Праект «Студэнт на тыдзень» упершыню запушчаны ў БДУ – handembroidered10.rssing.com, megacat.by (20.10), БелТА, ecopress.by (21.10),
АНТ, sb.by, unistar.by (23.10), kudapostupat.by (24.10), zviazda.by, «Звязда»
(25.10).
Адкрыццё «крыміналістычнага палігона» на юрыдычным
факультэце БДУ» – minsknews.by, 21.by, sputnik.by, АНТ (24.10), megacat.
by, ecopress.by, radiominsk.by (25.10), union.by (26.10).
Сайт гісторыі БДУ адкрылі ў БДУ – БелТА, kv.by (24.10), «Знамя
юности», megacat.by, minsknews.by (27.10), interfax.by (28.10), handembroidered10.rssing.com (31.10).
Тыдзень беларускага PR пройдзе ў БДУ – press-release.by, megacat.
by (25.10), wuz.by (26.10), marketing.by, zviazda.by (27.10), handembroidered10.rssing.com (31.10).
Паводле інфармацыі прэс-службы БДУ
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студэнцкі інтарэс
Сабраць разам студэнтаў 13
краін, абмеркаваць пытанні
міжнароднага супрацоўніцтва,
лідарства, валанцёрства,
наведаць найбуйнейшыя
прадпрыемствы Беларусі
і проста добра правесці
час – усё гэта міжнародны
моладзевы форум «М.І.Р.:
Моладзь. Інтэграцыя.
Развіццё», які прайшоў у БДУ.
З 24 да 29 кастрычніка актывісты сямі арга
нізацый асамблеі БДУ і больш за 30 замеж
ных гасцей абменьваліся досведам і ідэямі
для развіцця студэнцкага патэнцыялу. Пра
грама форуму была вялікая: сем секцый,
чатыры майстар-класы, наведванне Музея
Вялікай Айчыннай вайны і Вялікага тэатра
оперы і балета Беларусі, шэсць экскурсій.
Паспець усё? Лёгка! Ці не вельмі. Галоўнае,
што ўсе засталіся задаволеныя.
Афіцыйнае адкрыццё форуму адбылося
25 кастрычніка. Адразу пасля яго старшыні
арганізацый, якія ўваходзяць у асамблею,
распавялі гасцям пра сваю працу і планы на
«МІР». Атмасфера ў зале была прыязная, і
адразу стала зразумела, што форум абяцае
быць годным.
У той жа дзень удзельнікі форуму маглі
схадзіць на экскурсію па ўнутраным дворыку
БДУ і з’ездзіць у Музей ВАВ.
Але ўжо 26-га ўсё стала больш сур’ёзным:
у гэты дзень праходзілі тыя самыя секцыі,
дзеля якіх і арганізоўваўся «М.І.Р». «Моладзе
вае прадпрымальніцтва», «Валанцёр як пра
фесія будучыні», «Інтэрнэт як пляцоўка для
рэалізацыі моладзевых праектаў», «Удзел
студэнтаў у кіраванні ўніверсітэтам», «Лідар
скі патэнцыял студэнтаў», «Развіццё творчай
асобы ў адукацыйным працэсе», «Механізмы

Студэнты за МІР

Удзельнікі моладзевага форуму знаёмяцца з габарытнай прадукцыяй БелАЗа
міжнароднага супрацоўніцтва» – вось ён, той
самы вялікі спіс самых актуальных студэнцкіх
пытанняў. Кожную секцыю вёў старшыня ад
ной са студэнцкіх арганізацый БДУ. Секцыі
праходзілі як у фармаце дакладаў, так і ў
фармаце гутаркі, а некаторыя нават сумяш
чалі і тое, і другое. Так што ад удзельнікаў
патрабавалася толькі зацікаўленасць тэмай,
а як вы яе абмяркуеце – справа іншая.
Невялікі перапынак, і зноў усе штосьці аб
мяркоўваюць. Але зараз не адзін з адным, а

з самымі вядомымі беларускімі дзеячамі
культуры і бізнесу. Вольга Сацюк, Іван Ва
бішчэвіч (ён жа Дзядзька Ваня), Дзмітрый
Губіч і Уладзіслаў Луневіч распавялі ўсім
ахвотнікам пра сябе, свой шлях да поспеху
і далі каштоўныя парады, як стаць упэўне
нымі ў сваіх сілах і дасягнуць жаданых мэт.
Далей болей. У прамым сэнсе гэтага сло
ва. Раніцай 27-га фарумчане выехалі на
завод самых вялікіх машын у свеце – БелАЗ.
На заводзе, акрамя наведвання вытворчасці

і музея, з’явілася магчымасць залезці на гі
ганцкі самазвал грузапад‘ёмнасцю 450 тон.
І тут усе сур’ёзныя студэнты ў касцюмах і су
кенках адчулі сябе дзецьмі на пляцоўцы: па
чалі бегаць, залазіць у шыны, паднімацца да
кабіны, крычаць адтуль усім, хто стаяў знізу.
Ну і хай, калі яшчэ ў жыцці ты адчуеш сябе
настолькі маленькім у параўнанні з чымсьці?
А адразу пасля БелАЗа ўсіх чакаў завод
«Крынiца». Тут, вядома, нікуды не залезеш,
але радасці ад гэтага не менш. І падышоў
да канца дзень на BSUNight, дзе і студэнты
БДУ, і госці змаглі павіншаваць універсітэт з
95-годдзем.
Але якім жа насычаным было 28-е кас
трычніка! Экскурсіі ў ПВТ, Wargaming, навед
ванне Вялікага тэатра оперы і балета,
закрыццё форуму і сустрэча з выпускнікамі
БДУ. Экскурсіі раніцай даліся ўдзельнікам
нялёгка: усё-такі спаць за папярэднія пяць
дзён амаль не атрымлівалася. Але ж форум
для актыўных, так што недахоп сну быў да
волі прадказальны. І, зрабіўшы невялікія
высілкі, усе ўважліва выслухалі лекцыю ў
Парку высокіх тэхналогій, прайшліся па ўсім
будынку кампаніі Wargaming, прыбраныя і
прыгожыя дабраліся да тэатра, прагледзелі
найлепшыя ўрыўкі з розных опер і балетаў,
а ўвечар ужо знаёміліся са старшынямі і ак
тывістамі БДУ розных гадоў.
Форум закрыўся, але мерапрыемствы
працягнуліся! У суботу каскадзёрскі клуб
«Брама» правёў экскурсію Крэва – Баруны –
Гальшаны – шляхецкая сяліба Радзевічы.
Удзел у баях, танцы, сапраўдная старадаў
няя бяседа – хто паехаў, той не пашкадаваў.
«М.І.Р» падарыў усім удзельнікам
карысныя міжнародныя знаёмствы, новыя
праекты і ідэі, а самае галоўнае – паказаў,
што Пакістан, Індыя, Украіна, Славакія,
Грэцыя і яшчэ шмат краін могуць стаць
сапраўднымі сябрамі пры дапамозе аднаго
кароткага, але вельмі ёмістага слова – БДУ.
Яўгенія КРЫЖАНОЎСКАЯ

Тыдзень беларускага PR:
Трэнды. Выклікі. Перспектывы
Пад такой назвай
прайшоў форум у
Інстытуце журналістыкі
БДУ з 1 па 3 лістапада.
Пагрузіцца ў атмасферу
сувязяў з грамадскасцю
дапамагалі ток-шоу,
круглыя сталы, а таксама
майстар-класы. Больш
за 50 беларускіх PRэкспертаў-практыкаў,
спецыялістаў і
даследчыкаў БДУ
дзяліліся з аўдыторыяй
сваім досведам.
Штогадовы праект прымеркаваны
да прафесійнага свята спецыя
лістаў па сувязях з грамадскасцю ў
Беларусі, які адзначаецца 1 ліста
пада з 2013 года. Менавіта тады
гэта пасада была занесена ў
«Агульнадзяржаўны класіфікатар
пасад службоўцаў» Рэспублікі Бе
ларусь. Варта адзначыць, што ме
рапрыемствы форуму наведалі ка
ля 350 чалавек. Сярод іх студэнты
розных універсітэтаў Мінска, прад
стаўнікі прафесійнай PR-супольна
сці, кіраўнікі малога і сярэдняга
бізнесу, спецыялісты ў галіне мар
кетынгавых і рэкламных камуніка
цый, выкладчыкі.
Першы дзень быў прысвечаны

Выдаецца з 1929 года

ролі камунікацыі пры выхадзе кам
паніі на рынак і прасоўванні на ім.
Другі дзень прайшоў пад дэвізам
«Minsk, I love you!». Трэці – пад
агульнай тэмай «Phygital PR».
Шэсць майстар-класаў было
праведзена на форуме. Намеснік
дырэктара
камунікацыйнага
агенцтва ARS Communications
Віктар Елістратаў распавядаў пра
арганізацыю і «фішкі» праекта
«Класіка ля ратушы з Velcom».
Крысціна Кручкова падзялілася
досведам правядзення гастрана
мічнага фэсту «Зоркі Michelin у Бе
ларусі», а Міла Котка казала пра
прасоўванне фэсту вулічнага мас
тацтва Vulica Brasil. Заснавальнік і
кіраўнік агенцтва EZERIN’com Андрэй Эзерын выступаў з паве
дамленнем «Як выйграць без
надзейную
справу:
досвед
узаемадзеяння нефармальных
грамадзянскіх аб’яднанняў, гра
мадскіх арганізацый і СМІ на

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

прыкладзе мінскай Асмалоўкі».
Пра трэнды SMM, пра тое, як мець
зносіны з мэтавай аўдыторыяй,
разважаў заснавальнік digitalагенцтва Андрэй Гусараў. А бло
геры Ася Паплаўская і Анастасія
Сцёпіна тлумачылі, што такое гра
мадзянская журналістыка. Слухачы
змаглі даведацца пра тое, як пас
пяхова манеўраваць на магістралі
індустрыі на ток-шоу «Роля ка
мунікацыі пры выхадзе кампаніі на
рынак і пры прасоўванні на ім» з
удзелам рэстаратара Аляксея Садовага.
На форуме прайшоў круглы стол
«Дзяржаўна-прыватнае партнёр
ства: эфектыўная камунікацыя біз
несу, улады і грамадзянскага гра
мадства». Спікерамі выступілі
прадстаўнікі органаў дзяржаўнага
кіравання, прафесійнай супольна
сці, а таксама выкладчыкі БДУ. У
рамках мерапрыемства адбылася
прэзентацыя вынікаў двух дасле

даванняў: пра развіццё карпара
тыўных камунікацый у Беларусі і
асаблівасці горада як прасторы
для камунікацыі. Заключным акор
дам форуму стаў круглы стол
«Дыскрымінацыя ў камунікацый
ных кампаніях: спосабы выяўлення
і пераадолення». Эксперты абмер
кавалі частыя памылкі ў камуніка
цыі з рознымі мэтавымі аўдыторыя
мі. Тут таксама прайшла прэзента
цыя этычнага кодэкса, падрыхта
ванага Асацыяцыяй кампаній
камунікацыйных кансультантаў.
«Тыдзень» – праект кафедры
тэхналогій камунікацыі Інстытута
журналістыкі, падрыхтаваны пры
супрацоўніцтве з Асацыяцыяй
кампаній камунікацыйных кансуль
тантаў. Куратарамі форуму сталі
выкладчыкі кафедры Святлана
Алегаўна Альшэўская і Аляксей
Валянцінавіч Колік. Ім дапамагалі
студэнты 2 курса спецыяльнасці
«Інфармацыя і камунікацыя». Усяго
над арганізацыяй форуму праца
валі каля 30 чалавек.
– Адна з важных задач правя
дзення «тыдня» – прадэманстрава
ць, што public relations з’яўляецца
актуальнай, запатрабаванай для
сучаснай Беларусі прафесіяй, –
адзначае Ірына Уладзіміраўна Сідорская, загадчыца кафедры
тэхналогій камунікацыі. – Мы хочам
растлумачыць хто такія PR-спе
цыялісты, як яны працуюць і чаму
яны патрэбныя камерцыйным,
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дзяржаўным, грамадскім арганіза
цыям. Яшчэ сярод значных задач –
пазіцыянаванне Інстытута журна
лістыкі БДУ як установы, якая
выступае галоўнай адукацыйнай
пляцоўкай па падрыхтоўцы спецыя
лістаў PR. Фармат круглых сталоў
спадарожнічаў актывізацыі сувязяў
паміж акадэмічнай і прафесійнай
супольнасцю, каб не было разрыву
паміж тэорыяй і практыкай. Апроч
гэтага «тыдзень» дапамог аптымі
заваць узаемадзеянне студэнтаў і
прафесійнай супольнасці для да
лейшага супрацоўніцтва.
– Кафедра тэхналогій камуніка
цыі Інстытута журналістыкі БДУ су
месна з Асацыяцыяй кампаній ка
мунікацыйных кансультантаў абра
лі найлепшых экспертаў, якія змаглі
падзяліцца прафесійнымі навыкамі
і меркаваннямі, – распавядае вык
ладчык Святлана Альшэўская. –
Таксама гэта добрая магчымасць
для нашых студэнтаў замацаваць
тэарэтычныя веды на практыцы. У
іх зону адказнасці ўваходзіла ка
мунікацыя са спікерамі, распра
цоўка візуалу і прасоўванне мера
прыемства. На мой погляд, яны
выдатна справіліся з пастаўленай
задачай.
– Праграма форуму стваралася
зыходзячы з актуальнасці разгля
даных тэм. Удзельнікі атрымалі вя
лікую колькасць інфармацыі, –
лічыць Павел Семчанка, арганіза
тар, студэнт 2 курса. – Для мяне
стварэнне і ўдзел у падобным
мерапрыемстве – цікавы досвед.
Шмат нюансаў, складанасцяў, але
гэта добрая школа. Таксама атры
малася завесці мноства новых
знаёмстваў і запомніць мора ка
рысных звестак са сферы PR.
Алена Ляўшэня

Рэдактар Сяргей Сяргеевіч ШАФАЛОВІЧ
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55 лет
на перекрестке
культур

17 ноября 1961 года
в БГУ был открыт
подготовительный
факультет для
иностранных граждан
и создана кафедра
русского языка.
Первыми слушателями факультета
были посланцы Республики Куба,
которые прибыли в город Минск 26
ноября 1961 года. Учебные заня
тия начались в декабре. В составе
10 академических групп к заняти
ям приступил 61 слушатель.
В сентябре 1962 г. была создана
кафедра естественных дисциплин.
Позднее была открыта кафедра
истории советского общества.
70-е и 80-е годы прошедшего
столетия ознаменовали собою
один из самых динамичных пери
одов в подготовке иностранных
граждан в БГУ. Значительно увели
чился контингент иностранных
граждан. Если в 1961 г. в универси
тете обучался 61 посланец из Рес
публики Куба, то в 1977 г. — 544
студента, стажера и аспиранта из
59 стран Европы, Азии, Африки и
Южной Америки. К этому времени
более 400 человек получили ди
плом БГУ.
Труд преподавателей БГУ в под
готовке специалистов для разви
вающихся стран был высоко оце
нен. За заслуги в оказании помощи
в подготовке научных и техниче
ских кадров Белорусский государ
ственный университет 30 января
1978 года Указом Президента Со
циалистической Республики Вьет
нам был награжден орденом
Дружбы. В этой награде была и
оценка труда преподавателей под
готовительного факультета для
иностранных граждан, подгото

Декан ФДО Вячеслав Молофеев с заместителями: Еленой Кишкевич и Александром Жуком
вивших к учебе в вузах страны бо
лее 1000 студентов из Вьетнама.
Всего к этому времени выпускни
ками факультета стали более 4500
студентов из 92 стран мира.
Преподаватели факультета ока
зали большую помощь в подготов
ке национальных кадров не только
в стенах БГУ, но и во многих стра
нах мира. География стран, где ра
ботали особенно преподавателифилологи, очень широка. За это
время более 50 преподавателей
факультета было командировано
для оказания помощи в изучении
русского языка в университеты
22 стран Латинской Америки, Аф
рики, Азии и Европы.
Преданность преподавателей и
сотрудников своему делу, их ак

тивная позиция позволили факуль
тету выжить в условиях сложней
шей социально-экономической
ситуации на рубеже веков. С по
мощью выпускников университета
был отлажен механизм контракт
ного набора иностранных студен
тов, что позволило постепенно на
ращивать экспорт образовате
льных услуг. Количество иностран
ных слушателей на ФДО из стран
дальнего зарубежья и стран СНГ
стало постепенно расти. В сравне
нии: если за десять лет нового ве
ка (2001-2010 г.г.) для учебы на
факультет приехало 1570 человек,
то только за последние пять лет
(2010-2015гг.) документы об окон
чании факультета доуниверсистет
ского образования по различным

программам получили 2185 ино
странных слушателей. А всего за
55-летнюю историю факультета
обучение на нем прошли 10 600 че
ловек из 51 страны мира.
История подготовительных кур
сов для абитуриентов в БГУ начи
нается с 1968 года. Тогда впервые
начали работу курсы по подготовке
к поступлению в университет на
общественных началах. Объеди
ненные вечерние, дневные и заоч
ные курсы Приказом Министра об
разования БССР были образованы
при БГУ как его подразделение с
15 мая 1978 года. С 1981 года на
вечерних и заочных курсах введе
ны дифференцированные сроки
обучения.
В 1969 году в университете
было открыто подготовительное
отделение для работающей и ар
мейской молодежи с целью повы
шения их общеобразовательной
подготовки, которое позднее было
преобразовано в факультет доуни
верситетской подготовки и профо
риентации молодежи. К учебе на
подготовительном отделении в
1969 году приступило около 100
слушателей по таким специаль
ностям, как физика, химия, мате
матика, биология.
В 2001 году в Белорусском го
сударственном университете была
проведена реорганизация сис
темы довузовского образования, в
ходе которой был создан факуль
тет доуниверситетского образова
ния. На факультете ежегодно обу
чаются более 2500 слушателей, в
том числе около 500 иностранных
граждан из почти 50 стран мира. А
через репетиционное тестирова
ние проходит около 18 тысяч аби
туриентов.
В открытом поликультурном об
разовательном пространстве ФДО
реализуется процесс, основная

цель которого создание условий,
обеспечивающих защиту и под
держку развития каждой личности,
адаптация иностранного и белору
сского слушателя в интеркультур
ную образовательную среду и со
циокультурную среду Беларуси.
Большой интерес вызывает у
иностранных студентов цикл вне
аудиторных лингвострановедче
ских мероприятий, традиционно
проводимые на факультете доуни
верситетского образования: со
циокультурные мероприятия «Да
вайте познакомимся!», «Новый год
по-белорусски», праздник – фей
ерверк «Мисс и Мистер ФДО».
Факультет активно участвует во
всех университетских мероприя
тиях, фестивале творчества ино
странных студентов «F. – ART.bу»,
организуемого Министерством
образования Республики Белару
сь, где представлен собственным
иннновационым проектом полику
льтурного образования «ФДО –
планета друзей». Является одним
из инициаторов и организаторов
республиканских фестивалей ино
странных студентов «Дни русского
языка и белорусской культуры».
К 50-летию со дня начала обу
чения иностранных студентов в
Республике Беларусь факультет
возобновил проведение тради
ционных Дней ФДО. Программа
Дня ФДО включает Малые Олим
пийские игры; галла-концерт по
бедителей различных творческих
номинаций «Беларуская вечары
на». В этом году День факультета
будет посвящен 55-летию начала
системного обучения иностранных
студентов в БГУ и факультета до
университетского образования.
Декан факультета
доуниверситетского
образования
В.М. Молофеев
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Научиться говорить по-русски
Слушатели ФДО вспоминают
яркие эпизоды из своей жизни.
Мохаммад Тиранг (Иран)
Учиться в Летней школе было трудно, но
очень интересно. На уроках мы сначала изу
чали грамматику, потом повторяли ее в ком
пьютерном и видео-классе. Преподаватели
говорили, что мы – молодцы. А мы говорили,
что молодцы – преподаватели, потому что
они были с нами не только на занятиях. Вме
сте мы ездили на экскурсии. Нам очень пон
равился Минск. Мы побывали в Националь
ной библиотеке и Ботаническом саду, про
катились на детской железной дороге и на
речном трамвайчике по Свислочи, посмо
трели картины в Художественном музее и
военную технику в музее Великой Оте
чественной войны, съездили на «Славян
ский базар» в Витебск и в Беловежскую пу
щу. Мне очень понравилась Летняя школа, и
я решил лучше выучить русский язык. Тепе
рь я – студент ФДО.

А ещё этот год учёбы на ФДО мне запом
нился на всю жизнь тем, что я стала победи
телем конкурса «Мисс-ФДО». Это было как
в сказке – победить в таком мероприятии
среди красивейших девушек из Беларуси,
Китая, Туркменистана, Ирана, Кореи! Чу
десные моменты этого события я помню до
сих пор и храню фотографии, на которых,
конечно же, я в кругу друзей и с короной
Мисс-ФДО. Это так славно, так почётно!
Студентки факультета журналистики
из Хэнаньского университета
Инь Лин: Я впервые уехала так далеко из
своей страны. Сейчас Беларусь становится
для меня ближе. У меня появились новые
китайские и белорусские друзья. Здесь я
впервые попробовала берёзовый сок – и это
очень вкусно!
Чжао Лян: Я ещё плохо понимаю и говорю
по-русски, но мне очень нравится мой но
вый университет, моя группа. Моё общежи
тие находится в очень живописном месте
около реки. Я люблю гулять по Минску. А
ещё я люблю путешествовать.

Инь Лин, Чжао Лян, Юй Сяо

Нгуен Тунг Шон (Вьетнам)
ФДО – это важный, интересный и незабыва
емый этап в моей жизни. Благодаря учёбе на
ФДО, я не только научился говорить порусски, но и много узнал о Беларуси, о её
культуре, традициях и истории, познакомил
ся с интересными людьми. Знания по
русскому языку очень помогают мне сейчас
учиться на факультете прикладной матема
тики и информатики БГУ.
Буридэ (Монголия)
Мне очень повезло, что я встретил в Минске
прекрасных преподавателей и симпатичных
одногруппников. На ФДО большую часть
времени я, конечно, проводил на занятиях и
серьёзно занимался русским языком, а мои
преподаватели всегда помогали мне. От
букв к словам, от предложений к текстам –
так я постепенно научился говорить порусски. Очень важным шагом к пониманию
русской культуры стало для меня участие в
научной студенческой конференции, кото
рая проходила на ФДО весной. Мой доклад

Юй Сяо: Мне очень нравится белорусское
молоко и хлеб. А еще здесь очень красивые
дети...

Фатима

Нгуен Тунг Шон

был посвящен очень сложной, но интерес
ной теме – символам цвета в монгольской и
русской культурах. Работа над докладом за
нимала много времени и внимания. Но «без
труда не вытащить и рыбку из пруда», – го
ворит русская пословица. Приятно было
увидеть результат своей работы.

Фатима (Нигерия)
Как сейчас помню первый год моей жизни в
Минске. На ФДО мы научились говорить порусски и подготовились к учёбе в медицин
ском вузе. Мы познакомились с белору
сской культурой, белорусскими традиция
ми, праздниками, новыми друзьями.

Норман (Германия)
Когда я приехал в Минск, я совсем не знал
русский язык и очень боялся, что у меня ни
чего не получится. Постепенно все мои
страхи исчезли, потому что все преподава
тели, которые работали с нами, – настоящие
профессионалы. Они всегда были рядом,
всегда помогали, поддерживали.
Я участвовал в международной студенче
ской конференции. И впервые мой доклад
был опубликован в сборнике студенческих
работ. Это моя первая победа.
Все знания, полученные на ФДО, приго
дились мне в дальнейшей учебе на факуль
тете международных отношений. Учиться
всегда трудно, но интересно.
Я всегда вспоминаю своих преподавате
лей и благодарен им за их нелегкий труд.

Слово прежним деканам
В связи с 55-летием ФДО
его бывшие руководители
ответили на три вопроса:
1. Как развивался факультет при Вашем
руководстве?
2. Какие значимые события того времени
Вы запомнили?
3. Ваши пожелания ФДО?
Сатолин Владимир
Николаевич, зам.
декана по учебной
работе юридического
факультета БГУ, декан
ФДО в 1988 – 1997 гг.
1. Свою деятельность
в системе довузовской
подготовки я начал с ру
ководства подготовите
льным отделением. В конце 80-х – начале
90-х возросла востребованность данной
формы подготовки в БГУ. На все профили
обучения конкурс составлял от 2 до 5 чело
век на место. Кроме того, для слушателей
результат выпускного экзамена на подгото
вительном отделении зачитывался как резу
льтат вступительного экзамена в БГУ. Это
накладывало большую ответственность при
подборе кадров.
Образование в республике развивалось
динамично. В БГУ было принято решении об
организации факультета довузовской под
готовки, в состав которого первоначально
вошло подготовительное отделение и под
готовительные курсы. Этап был сложный, но
весьма положительный.

2. Конечно, это сотрудники, с которыми
мне довелось работать. Также, начало ста
новления довузовской подготовки в новых
политических и экономических условиях.
3. Факультету – процветания и хороших
абитуриентов! Коллективу – творческих ус
пехов и здоровья!
Жук Ольга Леонидовна, зав. кафедрой
педагогики и проблем
развития образования
БГУ, декан ФДО в
1997–1999 гг.
1. Конец 90-х годов –
время становления и
развития национальной
системы образования.
Гуманизация, демократизация, диверсифи
кация, открытость лежали в основе перес
троечных процессов в образовательной
сфере. Быстрыми темпами развивался ры
нок образовательных услуг, внедрялись
платные формы их оказания, усиливалась
конкуренция между вузами. Все это ставило
новые задачи перед университетом и факу
льтетом доуниверситетского образования:
вовлечь в разные формы обучения как мож
но больше слушателей и обеспечить факу
льтеты мотивированными и подготовленны
ми абитуриентами. Надо было предлагать
новые формы работы со слушателями, де
лать более гибкими учебные программы,
«стыковать» их с растущими потребностями
слушателей, с обновленными школьными
программами. И главное – надо было обес
печивать качество подготовки слушателей.
Благодаря нашей работе система курсов по
подготовке абитуриентов расширилась и

стала более многообразной и мобильной.
Мы выпускали не менее 1500 слушателей в
год! Тогда факультет назывался факульте
том доуниверситетского образования и про
фориентации молодежи. Вот эту профори
ентационную работу мы и осуществляли, под
ходя к ней неформально и ответственно!
Сегодня реализуются разнообразные фор
мы и виды подготовки, в том числе и для
иностранных граждан. Факультет вырос и
занимает достойное место в университете
и за его пределами!
2. Самым значимым для меня были
встречи с интересными людьми, профес
сионалами своего дела. Я, будучи самым
молодым деканом университета, многому
у них училась. С особой теплотой вспоми
наю Поплыко Александра Анисимовича,
Болбас Валентину Григорьевну, Гракович
Инессу Митрофановну и многих других.
3. Факультету пожелаю процветания на
долгие годы, а его сотрудникам– здоровья,
счастья и успехов!
Суворов Владимир
Васильевич, проректор по учебно-воспитательной работе и
социальным вопросам
БГУ, декан ФДО в
1999–2001 гг.
1. Когда я был назна
чен деканом факультета
доуниверситетской под
готовки, на нем работа
шла в двух направлениях: подотовительное
отделение и подготовительные курсы. Так
как факультет был на самоокупаемости,
кроме образовательной стояли ещё две

важнейшие задачи: набор слушателей и
набор сотрудников, которым надо было
обеспечить зарплату. Вопреки некоторым
предостережениям (а таких было немало)
на новом месте работы я встретил замеча
тельных компетентных любящих свое дело
людей. Более того, привлекаемые педагоги
из других структур, проработав некоторое
время в коллективе, выражали сильное же
лание работать именно на ФДП.
В итоге, мы решили расширить штат пе
дагогов, работающих на постоянной основе.
Вскоре мне было предложено по совмес
тительству возглавить факультет подготовки
для иностранных граждан. Так некоторое
время я был дважды деканом.
И снова интереснейшая организацион
ная работа по объединению факультетов.
Так родился ФДО...
Вспоминаю эти несколько лет с благо
дарностью ко всему коллективу. Буквально
каждый вносил посильный вклад в становле
ние нового большого коллектива, в развитие
факультета. Мы вместе наслаждались тру
дом и победами в то нелегкое время!
2.Конечно, это поездка в РУДН большой
командой. Это был фейерверк, когда ар
тисты после концерта абсолютно бесплатно
поехали в апартаменты с делегацией ФДО
и «зависли» там на всю ночь. Пели песни,
делились воспоминаниями и проблемами,
радостными и смешными историями… С но
вой стороны узнал своих коллег: мудрых
интересных открытых людей. Уезжая из
Москвы, я испытывал прекраснейшее ощу
щение от радости работать вместе с ними.
3. Мощи, эффективности – факультету!
Сотрудникам доброты, оптимизма, наслаж
дения, здоровья!

