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Фота: БелТПП

падзея

У нумары:
Тыдзень сям’і – свята,
якое заўсёды з табой
Кар’ера ці сям’я? Перад такім
выбарам часта апынаюцца
маладзёны яшчэ падчас
вучобы ў ВНУ. У БДУ ведаюць
адказ! Ён вельмі кароткі: «і».
І кар’ера, і сям’я

Стар. 2

Рамонт галоўнага
корпуса БДУ. Што
зменіцца?
Комплекс БДУ самы вялікі ў
краіне. Зараз у галоўным
корпусе актыўна прасоўваецца
бягучы рамонт, плануецца
капітальны

Стар. 3

Вязынка–2017:
«забыць не мае сілы»
Студэнты і супрацоўнікі БДУ
ўшанавалі спадчыну Янкі
Купалы, Якуба Коласа і
Францыска Скарыны

Стар. 4

Весткі
з рэктарата
Дыплом прарэктару на навуковай рабоце БДУ Васілю Сафонаву ўручыў старшыня Пастаяннай камісіі Савета Рэспублікі
Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь па міжнародных справах і нацыянальнай бяспецы Сяргей Рахманаў

БДУ – «найлепшы экспарцёр
2016 года»
Беларускі дзяржаўны
ўніверсітэт перамог у
намінацыі «Адукацыя»
конкурсу «Найлепшы
экспарцёр 2016 года».
Цырымонія ўзнагароджання ад
былася 19 мая. У ёй прынялі ўдзел
міністр антыманапольнага рэгуля
вання і гандлю Беларусі Уладзімір
Калтовіч, міністр прамысловасці
Віталь Воўк, старшыня Дзяржаўна
га камітэта па навуцы і тэхналогіях
Аляксандр Шумілін, старшыня
Дзяржаўнага камітэта па стандар
тызацыі Віктар Назаранка, стар
шыня Пастаяннай камісіі Савета
Рэспублікі Нацыянальнага сходу
Рэспублікі Беларусь па міжнарод
ных справах Сяргей Рахманаў,
старшыня Пастаяннай камісіі Па
латы прадстаўнікоў Нацыянальнага
сходу Рэспублікі Беларусь па між
народных справах Валерый Вара
нецкі, намеснік міністра архітэк
туры і будаўніцтва Аляксандр Кру
чанаў, першы намеснік міністра
замежных спраў Андрэй Еўдачэн
ка, першы намеснік старшыні На
цыянальнага статыстычнага ка

мітэта Ірына Кангро, намеснік
міністра аховы здароўя Вячаслаў
Шыла і інш.
У фінальны этап конкурсу
выйшлі 144 прадпрыемствы. Пера
можцы былі вызначаны ў 22 намі
нацыях.
Арганізатарам конкурсу высту
піла Беларуская гандлёва-пра
мысловая палата пры падтрымцы
шэрагу міністэрстваў, а таксама
канцэрнаў «Белдзяржхарчпрам»,
«Беллесбумпрам», «Белнафтахім».

БДУ – лідар
па падрыхтоўцы
замежных грамадзян
30 кастрычніка 2016 года галоўная
і найстарэйшая навучальная ўста
нова нашай краіны – Беларускі
дзяржаўны ўніверсітэт, які стаў у
свой час родапачынальнікам
вышэйшай адукацыі ў Беларусі,
даў пачатак шматлікім іншым ВНУ і
на працягу ўжо амаль цэлага ста
годдзя закладвае інтэлектуальныя
асновы нашай дзяржавы, адзначыў
95 гадоў з дня заснавання.
У наш час БДУ з’яўляецца ад
ным з найбуйнейшых універсітэтаў
на тэрыторыі СНД і Усходняй Еў

ропы, яго аўтарытэт у сусветнай
навукова-адукацыйнай прасторы
расце з году ў год. Гэта буйны на
вучальна-навукова-вытворчы ком
плекс, які аб’ядноўвае 16 факуль
тэтаў і 11 устаноў адукацыі, уклю
чаючы ўваходныя ў склад комп
лексу БДУ інстытуты, ліцэй і
юрыдычны каледж, а таксама на
вукова-даследчыя ўстановы, выт
ворчыя прадпрыемствы і юрыдыч
ныя асобы. За год у БДУ прахо
дзіць навучанне амаль 50 тыс. ча
лавек, тут працуе каля 9 тыс.
супрацоўнікаў.
Адным з найважнейшых паказ
чыкаў якасці і эфектыўнасці аду
кацыйнай дзейнасці ВНУ, якія
вызначаюць яго прэстыж на на
цыянальным і міжнародным узроў
нях, з’яўляецца наяўнасць замеж
ных студэнтаў. Гэта забяспечвае
падрыхтаванасць выпускнікоў да
працы ва ўмовах глабальнай эка
номікі і ператварэнне ўніверсітэта
ў міжнародны навукова-адукацый
ны комплекс. Несумненна, пад
рыхтоўка спецыялістаў для іншых
краін – гэта спрыянне рэалізацыі
геапалітычных і эканамічных ін
тарэсаў краіны.

Сёння БДУ – лідар па падрых
тоўцы замежных грамадзян у на
шай краіне. Па праграмах даўні
версітэцкай адукацыі, вышэйшай
адукацыі, магістратуры, аспіран
туры навучаецца звыш 2 тыс. чала
век з больш як 50 краін свету. І гэта
не толькі прэстыжна для дзяржавы,
але і эканамічна выгадна. Краіна,
якая прымае студэнтаў, зарабляе
на навучанні: падрыхтоўчыя курсы
для паступлення, выдаткі на пад
ручнікі і кнігі, аплата пражывання і
харчаванння, вольны час, транс
парт і г.д. Падлічана, што выдаткі
аднаго замежнага студэнта роўныя
выдаткам 25 звычайных турыстаў,
якія наведваюць краіну.
Нягледзячы на пэўныя крызіс
ныя з’явы ў сусветнай эканоміцы,
установы комплексу БДУ штогод
пастаўляюць на экспарт навуковатэхнічную прадукцыю ў аб’ёмах ад
1,6 млн да 2,3 млн долараў.
За апошнія пяць гадоў яна была
экспартавана ў 39 дзяржаў, у тым
ліку 31 краіну далёкага замежжа –
ЗША, Кітай, Вялікабрытанію, ФРГ,
Францыю, Ізраіль і інш.
Алена МАРЦУЛЕВІЧ

НАЦЫЯНАЛЬНАЙ прэміі «Крыш
тальны компас» Рускага геагра
фічнага таварыства ганараваны
БДУ, Беларускае геаграфічнае
грамадства і РУП «Белкартагра
фія» за калектыўную працу «Геа
графічны атлас настаўніка», які
прызнаны найлепшым у намінацыі
«Выданне».
Першы навучальны атлас дае
інфармацыю пра прыроду, рэсур
сы і гаспадарку Беларусі. У вы
данне ўключаны каля 700 картаў,
трэцюю частку якіх складаюць
карты Беларусі. «Геаграфічны ат
лас настаўніка» разлічаны на
настаўнікаў геаграфіі, а таксама
для ВНУ, якія рыхтуюць географаў.
Фонды бібліятэк беларускіх школ
папоўніліся больш як 3000 асоб
нікаў. У продаж паступіла 500 кніг.
СТАРШЫНЁЙ савета старастаў
БДУ абраны трэцякурснік ФРКТ
Віталь Гедымін. Выбары адбыліся
23 мая. Кожны з суіскальнікаў
прадставіў сваю праграму пра
студэнцкае самакіраванне, рас
павёў пра асабісты ўнёсак у рэа
лізацыю студэнцкіх праектаў.
Справаздачу пра зробленую
працу дала экс-старшыня савета
старастаў Ксенія Валністая.
Паводле інфармацыі
прэс-службы БДУ

Каб скарыстацца
мультымедыйным
кантэнтам
газеты:
1. Загрузіце на смартфон
прыкладанне Aurasma
2. Падпішыцеся на канал #bsuby
3. Навядзіце камеру на выяву з
пазнакай
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Тыдзень сям’і – свята,
якое заўсёды з табой

Студэнцкія сем’і, а таксама сем’яніны «са
стажам» з ліку супрацоўнікаў дзяліліся дос
ведам, а несямейныя пакуль студэнты ма
талі на вус. Вядучыя імпрэзы абаяльныя
Вольга Шыбека і Дзмітрый Нікановіч самі
маладыя сем’яніны.
Да Міжнароднага дня сям’ёй, які адзнача
ецца з 1993 года 15 мая з ініцыятывы ААН, у
БДУ пад эгідай псіхалагічнай службы і пры
падтрымцы фундаментальнай бібліятэкі і
прафкама быў падрыхтаваны цыкл акцый,
сустрэч і конкурсаў, якія суправаджаліся
рознымі цікавосткамі, як, напрыклад, экс
прэс-дыягностыка для студэнтаў і тэматыч
ныя выставы кніг і дапаможнікаў для ма
ладых сужэнцаў і бацькоў.

Вялікая сям’я БДУ
Прарэктар па вучэбнай рабоце Сяргей Хо
дзін, павіншаваўшы прысутных з «прыемным
тыднем», распавёў, што БДУ грае вядучую
ролю ў ажыццяўленні праекта па вывучэнні
інстытута сям’і, які будзе ажыццяўляцца
пры падтрымцы ААН і паспрыяе вырашэн
ню праблем дэмаграфічнай бяспекі краіны.
Сяргей Мікалаевіч нагадаў, што БДУ з’яўля
ецца таксама сям’ёй, у якой, дарэчы, ёсць
уласны дом – будынак гістарычнага факуль
тэта на Чырвонаармейскай, помнік гісторыі
і культуры 2-й катэгорыі рэспубліканскага
значэння, дом нумар адзін для БДУ, адкуль
універсітэт пачынаўся. У кожнага факультэта
свае дамы, рэктарат для агульных збораў –
як у любой вялікай сям’і, якія спрадвеку
былі ўласцівы беларусам. Жылі вялікімі
сем’ямі, а ўнутры вялікай сям’і існавалі
меншыя – так і цяпер у БДУ, прычым ад
дабрабыту кожнай маленькай «сям’і» за
лежыць агульны поспех універсітэта. Адна
з добрых традыцый альма-матар – ухвален
не і падтрымка студэнцкіх сямей: «А дзе ж
мы яшчэ сустракаемся? Сярод такіх пры
гожых, разумных якраз і можна заўважыць
будучага сужэнца. Мы з жонкай пабраліся
шлюбам, калі яна вучылася на пятым курсе,
таксама прайшлі інстытут студэнцкай сям’і,
гэта няпростае выпрабаванне... Разам па
чынаць, зберагаючы пачуцці, якія аб’ядноў
ваюць – вельмі важна».

Найлепшая студэнцкая
сям’я: гармонія
і самаахвярнасць
Сяргей Варанюк – выпускнік ваеннага фа
культэта і пераможца Першага рэспублікан
скага конкурсу на найлепшую студэнцкую
сям’ю (2013 г.) прыйшоў на свята сям’і адзін:
па распарадку дня, якога ў сям’і вайскоўцаў
строга прытрымліваюцца, у трохгадовага
байца Ванечкі акурат быў дзённы сон. Паміж
кар’ерай і сям’ёй, лічыць малады бацька і
старшы лейтэнант вайсковай часткі мінскага
раёна, павінна стаяць гармонія: каб на працу
ісці з усмешкай і вяртацца да любай сям’і
з радасцю. Сямейныя крызісы напаткалі
сям’ю Варанюкоў у належным парадку –
крызіс і першага года, і трэцяга яны прайшлі
годна, за што дзячаць БДУ: «На шчасце,
універсітэт своечасова даў патрэбную ін
фармацыю пра тое, што крызісы непазбеж
ныя і іх варта і можна правільна перажыць».
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Фота Васіля КУЗЬМІЧКІНА

Кар’ера ці сям’я? Перад такім
выбарам часта апынаюцца
маладзёны яшчэ падчас вучобы
ў ВНУ. У БДУ ведаюць адказ!
Ён вельмі кароткі: «і». І кар’ера,
і сям’я. Як гэта магчыма,
абмяркоўвалі падчас сустрэчы
«Кар’ера і сям’я – складнікі
поспеху», што прайшла 17
мая ў рамках Тыдня сям’і.

Сямейная пара Андрэй і Алена Пазнякі вучацца на 4 курсе мехмата
Сёлета найлепшай студэнцкай сям’ёй у
Мінску зноў была прызнана пара з БДУ –
Іван і Аліна Цвірко. Пазнаёміўшыся ў са
мым паэтычным месцы БДУ, літаратурным
клубе «КЛУмБа» ў 2015 годзе, пажаніўшыся ў
2016-м, маладыя сужэнцы абое вучыліся і
працавалі ў БДУ, выступалі на паэтычных
імпрэзах – і, нарэшце, перамаглі ў марафоне
міжуніверсітэцкага конкурсу «Сямейнае
шчасце – пачатак шляху», дзе ўдзельнічалі
студэнцкія пары з усіх сталічных ВНУ. Аліна
так акрэсліла рэцэпт сямейнага поспеху:
«Заўсёды імкнёмся выбудоўваць нашы ста
сункі згодна з прынцыпам аддаваць больш,
чым патрабаваць наўзамен, бо той, хто гэта
га прытрымліваецца, у любым разе не зас
танецца ў пройгрышы і будзе шчаслівы».

Ад пясочніцы да бізнесу
Калі наведваеш сваякоў на святы, зазвычай
вяртаешся дамоў не з пустымі рукамі – каму
мех бульбы ад бабулі, каму торбачкі з суве
нірамі. Вось і ў БДУ дарылі не толькі веды і
досвед, песні і ўсмешкі, але і салодкія пада
рункі, і развіццёвыя гульні для малых. Таццяна Казачук, дырэктар прадпрыемства «Ма
ленькі разумнік», выпускніца мехмата БДУ,
пачала займацца са сваёй дачкой – і пасту
пова гэтыя заняткі выраслі ў сур’ёзны бізнес:
«Дзякуй тым бацькам, хто не проста за
возіць сваіх малых у садок, а штодня знахо
дзіць час з імі і пагуляць, і пачытаць, і пагу
тарыць – гэта адзіны спосаб вырасціць го
днага чалавека, стварыць сям’ю. З часам
разумееш – гэта самае галоўнае ў жыцці».
Дзмітрый Нікановіч: «Як малады тата
хачу заўважыць, што няма нічога больш
прыўкраснага, чым ведаць: у цябе ёсць ма
ленькая дачка, і вось ты вяртаешся дадому,
а яна табе пасміхаецца ў свае 4,5 месяцы і
так свядома! Цяжка паверыць, што маленькі
чалавек можа быць такім разумным і эма
цыйным – гэта сапраўднае шчасце».

«Акальцаваным» –
лаяльнасць
пры абароне дыплома
Андрэй і Алена Пазнякі пазнаёміліся ў ін
тэрнаце, абое вучацца на 4 курсе мехмата
і разам працуюць у IT-кампаніі. Па завяршэн
ні цукеркава-букетнага перыяду стасункаў
асаблівых сюрпрызаў пара не сустрэла. Па
куль вядучы нагадваў, якія бываюць, напрык
лад, адкрыцці для «новаспечанай» жонкі, ка
лі раптам муж пачынае закідваць шкарпэткі
пад канапу, замест таго каб па-ранейшаму
акуратненька класці іх на месца, Андрэй
парыраваў – маўляў, цяпер мы проста
шпурляем шкарпэткі пад канапу разам. Трэ
ці інтэрнат, дзе жывуць, маладыя лічыць
шыкоўным: «Гэта як свая аднапакаёўка,
ніякіх лішніх людзей». На жаль, у інтэрнаце
нельга паставіць пральную машыну, пра
вілы пражывання ўвогуле даволі строгія,
але Пазнякі імкнуцца іх строга прытрым

лівацца. Арганізаваліся маладзёны ў сям’ю
ў спадзяванні мець дзетак – «спярша ства
рыць, потым выхаваць». А пакуль тое, пішуць
дыпломы са спадзяваннем, што камісія па
абароне можа быць больш лаяльнай да
дыпломнікаў з заручальнымі пярсцёнкамі.

Адказны крок
З будучым мужам Вольга Грышко (5 курс
юрфака) сустракалася 3 гады, вяселле стала
лагічным працягам стасункаў, у сваёй сям’і
дзяўчына ўпэўнена: «Калі мы на такім этапе
прыйшлі да сур’ёзных стасункаў – гэта што
сьці значыць», і гатовая да наступнага кроку,
павелічэння сям’і. Стаўленне моладзі да
інстытута сям’і і да з’яўлення дзетак з’яў
ляецца аб’ектам пільнай увагі і вывучэння
Цэнтра сям’і і дзяцінства Псіхалагічнай
службы БДУ. Метадыст Тамара Карасцялёва, адзначыла, што даследаванні, пра
ведзеныя сумесна з сацыёлагамі ФФСН
БДУ, Магілёўскага і Гродзенскага ўнівер
сітэтаў паказалі: студэнцкая моладзь на
строена браць шлюб па каханні, шукаюць
надзейных партнёраў. Большасць студэнтаў
упэўнена: калі прыйшло каханне – трэба жа
ніцца, нягледзячы ані на фінансы, ані на
побытавыя складанасці студэнцкага жыцця, і
мець прадаўжальнікаў сваіх маладых сем’яў.
Сумная статыстыка разводаў (у 2016 г. у
Беларусі на 1000 шлюбаў прыпадала ажно
506 разводаў!) адлюстроўвае, наколькі не
абходная маладым сем’ям падтрымка: ін
фармацыйная, псіхалагічная, духоўная і ма
тэрыяльная.

Хто да мартэна?
Матэрыяльную падтрымку сямейным сту
дэнтам і супрацоўнікам у БДУ аказваюць і
адмысловыя дзяржаўныя праграмы, і адпа
ведныя прафсаюзы. Старшыня прафкама
БДУ Ігар Вярэнчыкаў распавёў, аднак, не
пра шэраг праектаў па падтрымцы маця
рынства і дзяцінства, якія ажыццяўляе яго
арганізацыя, і нават не пра тое, як пісаць за
яўкі на матпадтрымку пры заключэнні шлю
бу ці нараджэнні дзіцяці, – а пра ўласны ся
мейны досвед: «Я таксама нядаўна ажаніўся,
38 гадоў таму... Смейцеся, але ў мяне
сапраўды адчуванне, што гэта было толькі
ўчора. Бо я ажаніўся – і прыйшоў вучыцца на
юрфак, і ўсё атрымалася: скончыў факу
льтэт, аспірантуру, абараніўся, пайшла
кар’ера... Юрыдычна шлюб – гэта раўна
праўны саюз мужчыны і жанчыны, але ну
якое раўнапраўе? Вось прыходзіць жанчына
дадому – у яе ёсць выбар, чым заняцца:
можа згатаваць, можа памыць, прыбрацца, а
мужчына, як галава сям’і – абавязаны рэгу
ляваць сям’ю ў грамадстве, таму ён павінен
сесці ля тэлевізара, прагледзець усе ана
літычныя праграмы, усе спартыўныя мера
прыемствы... Калі сур’ёзна, дык сям’я і
кар’ера – гэта вельмі правільнае спалучэн
не: без сям’і кар’еры не зробіш аніякай.

Бо няма тылу. Што да таго, хто галоўны:
мы, мужчыны, безумоўна важныя, разум
ныя, галоўныя, але мы будзем рабіць тое,
што скажуць нашы жанчыны...»
Намеснік старшыні ЦК Беларускага
прафсаюза супрацоўнікаў адукацыі і навукі
Валянціна Ільіна нагадала, што «галіновы
прафсаюз – гэта дзверы, куды можна па
грукацца, калі ўзніклі праблемы, і вам адчы
няць, вас зразумеюць і дапамогуць. Наш
прафсаюз велізарны – гэта больш за 600
тыс. чалавек, з іх чвэрць – маладзёны. Вель
мі важна, каб яны, утварыўшы сваю малень
кую сям’ю, не забываліся і на вялікую. Каб
сыны памяталі пра маці – у мяне дарослы
сын якраз на прыступцы стварэння сваёй
маладой сям’і, дык ведаю, пра што кажу. Па
няцце сям’і нашмат шырэйшае і большае,
чым сужэнцы–дзеткі, і неабходна, каб за
хоўвалася пераемнасць пакаленняў». Паміж
сям’ёй і кар’ерай Валянціна Аляксееўна
паставіла самаахвярнасць, згадаўшы, што
камусьці ж трэба і ля пліты пастаяць, нават
пасля поўнага працоўнага дня: «Для таго,
каб была кар’ера, сям’я павінна падтрым
ліваць. Хтосьці адзін павінен мець сілу ўзяць
на сябе кар’еру, а другі – дапамагчы ў гэтым
і, калі трэба, стаць да мартэна». А можна ж
і піцу замовіць, або разам павячэраць у
кавярні, зладзіўшы такім чынам маленькае
сямейнае свята – дадам ад сябе.

Асалода – траціць
грошы на такія патрэбы!
Дзмітрый Мікулка – намеснік па выхаваў
чай рабоце дырэктара Студгарадка – яшчэ
нядаўна быў на семінары ААН у Швецыі і
выбіраў касцюмчык для свайго другога
дзіцяці, а сёння ўжо чакае трэцяе. Распавя
даючы пра гэта з замілаваннем, Ігар Вярэн
чыкаў зазначыў: «Давядуць яны прафсаюз
да галечы... Матдапамога на нараджэнне
кожнага дзіцяці, потым – як шматдзетнай
сям’і, потым пры паходзе дзетак у школу і
г. д. Але каб вы ведалі, якая гэта асалода –
траціць грошы на такія патрэбы!» Сам
Дзмітрый лічыць кар’еру небаходнай тады,
калі разумееш, навошта працуеш, зараб
ляеш грошы, павышаеш уласны статус: каб
твая сям’я была шчаслівейшая, каб можна
было больш давзоліць сваім дзеткам, ку
дысьці іх звазіць адпачыць, напрыклад. А
дзеткі, гледзячы, як пастаянна рупліва пра
цуюць бацькі, вучацца працалюбнасці – і
тады сям’я выходзіць шчаслівай.
Генадзь і Таццяна Нагорныя – яшчэ
адна сямейная пара супрацоўнікаў БДУ –
скіраваны на стварэнне моцнай сям’і
і працяг роду не толькі ў сваёй сям’і, але
і на працы ў студгарадку.

Навучыце быць бацькамі
Школа свядомага бацькоўства – аргані
зацыя ў структуры сямейнага цэнтра Псіха
лагічнай службы БДУ, што рыхтуе маладзё
наў да выканання сямейных роляў мужа і
жонкі, таты і мамы. Апроч вялікай тэарэтыч
най работы школа арганізоўвае цікавыя
практычныя заняткі з наведваннем дамоў
дзетак, дзе студэнтам (прытым не толькі
БДУ) даюць патрымаць на руках пакінутых
немаўлятак, распавядаюць пра найноўшыя
дасягненні ў занятках з дзеткамі, якія маюць
асаблівасці развіцця. Такая праца, на думку
Тамары Карасцялёвай, спрыяе фарміраван
ню больш свядомага і адказнага стаўлення
маладзёнаў да сям’і і бацькоўства і, магчы
ма, дазволіць пазбегнуць цяжкіх выпадкаў
адмаўлення ад ужо народжаных дзетак.
Яўген Гапонаў, адзін з кіраўнікоў Школы
свядомага бацькоўства, які ажаніўся з вы
пускніцай гэтай жа школы і ўжо 2,5 месяцы
гадуе сыночка, пацвярджае: веды, атры
маныя падчас правядзення і курыравання
школы, працуюць і дапамагаюць у рэальным
жыцці.
Начальнік Псіхалагічнай службы БДУ
Руслан Папок прапанаваў кожнаму зрабіць
ашаламляльную кар’еру сем’яніна – бацькі,
сына, сястры і г. д., дапамагчы жонцы зра
біць кар’еру мамы, увогуле разглядаць
сям’ю як поле дзейнасці, як своеасаблівую
і вельмі патрэбную кар’еру.
Падрыхтавала
Маргарыта Аляшкевіч
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Рамонт галоўнага корпуса. Што зменіцца?

Комплекс БДУ самы вялікі ў Рэспубліцы
Беларусь. Многія будынкі з’яўляюцца пом
нікамі архітэктуры, што змушае ў такіх вы
падках ажыццяўляць рамонтныя працы з
асаблівай дбайнасцю пад наглядам Мі
ністэрства культуры і прызначаных навуко
вых кіраўнікоў.
Для забеспячэння адпаведнасці будын
каў і збудаванняў патрабаванням бяспекі
на працягу ўсяго перыяду іх выкарыстання
прадугледжваецца правядзенне бягучых і
капітальных рамонтаў.
Мінімальная працягласць эфектыўнай
эксплуатацыі грамадскіх будынкаў да іх
пастаноўкі на бягучы рамонт складае 5 га
доў, а да пастаноўкі на капітальны рамонт –
20 гадоў.
У сувязі з тым, што для капітальнага ра
монту патрабуюцца значныя фінансавыя

Фота Васіля КУЗЬМІЧКІНА

Зараз у галоўным корпусе
БДУ праводзіцца бягучы
рамонт хола першага паверха
і туалетаў. З усімі нюансамі
планаваных паляпшэнняў
дапамог разабрацца
Уладзімір Васільевіч
Рагавіцкі, прарэктар
па адміністрацыйнагаспадарчай рабоце БДУ.

Уладзімір Рагавіцкі дэманструе новую
плітку з керамаграніту

сродкі, у тым ліку на распрацоўку праектнакаштарыснай дакументацыі, у 2016 годзе
было вырашана скарыстацца правам выка
нання прац па бягучым рамонце, калі гэтыя
працы не ахопліваюць больш за 40 % дадзе
нага віду прац па будынку ў цэлым.
Так, у 2016 годзе па бягучым рамонце
была здзейснена замена часткі аконных
блокаў, падаконнікаў і адліваў у навучальным
корпусе па вул. К. Маркса, 31, працяг гэтай
працы ў дадзеным навучальным корпусе
плануецца і ў 2017 годзе ў перыяд 3–4 квар
талаў.
Такім жа чынам па бягучым рамонце была
здзейснена замена аконных запаўненняў
зенітных ліхтароў у паточных аўдыторыях
навучальнага корпуса па вул. Курчатава, 5.
У сувязі з тым, што асноўныя цеплавыя
страты ў будынках адбываюцца праз акон
ныя праёмы, выкананыя працы значна пале
пшылі тэмпературны рэжым у памяшканнях
дадзеных навучальных карпусоў.
На галоўны корпус БДУ ў 2015 годзе быў
распрацаваны архітэктурны праект рэкан
струкцыі 2-й чаргі, на рэалізацыю якога
патрабавалася 19 000 000 руб., аднак праз
адсутнасць фінансавання праект застаўся
нерэалізаваным.
З гэтай прычыны ў 2017 годзе па рашэнні
рэктара БДУ быў пачаты бягучы рамонт хо
ла 1 паверха і туалетаў. Завяршэнне ўсіх
прац, якія выконваюцца ААТ «Мінскрамбуд»

нашы юбіляры
01 чэрвеня Кошалеў Уладзімір
Сяргеевіч, загадчык кафедры нова
га і найноўшага часу
04 чэрвеня Астрога Віктар Аляксандравіч, загадчык кафедры мыт
най справы
06 чэрвеня Міхасёў Генадзь Іванавіч, загадчык кафедры бія- і нанаме
ханікі
06 чэрвеня Шышкіна Таццяна Вікенцьеўна, прафесар кафедры
тэарэтычнай фізікі і астрафізікі
07 чэрвеня Шумская Любоў Іванаўна, начальнік навучальна-наву
ковага цэнтра развіцця маладзевага
прадпрымальніцтва
17 чэрвеня Палевікоў Віктар Кузь
міч, дацэнт кафедры вылічальнай
матэматыкі
19 чэрвеня Пракапчук Вольга Ген
рыхаўна, дацэнт кафедры класічнай
філалогіі
24 чэрвеня Каліцін Барыс Сяргеевіч, прафесар кафедры аналітыч
най эканомікі і эканаметрыкі
26 чэрвеня Крэмень Алена Васіль
еўна, дацэнт кафедры вэб-тэхнало
гій і камп’ютарнага мадэлявання

і ТАА «Санвеста», у сувязі з правядзеннем
прыёмнай кампаніі плануецца ў жніўні бя
гучага года.
Зараз афармляецца выбар праекці
роўшчыка для замены больш за 500 аконных
блокаў, а таксама ўваходных груп з боку
плошчы Незалежнасці і дваровага фасада,
што значна скароціць цеплавыя страты, за
бяспечыць эканомію цеплавой энергіі, па
высіць камфорт для абітурыентаў і прафе
сарска-выкладчыцкага персаналу.
Цяпер бягучы рамонт праводзіцца ў холе
галоўнага корпуса. Каб не перашкаджаць
навучальнаму працэсу, было вырашана
ажыццяўляць будаўнічыя працы па захват
ках, падзяліўшы хол на часткі. Як перакон
вае прарэктар, усё застанецца на сваіх
месцах – гардэроб, буфет, вахта. Неўзабаве
мы ўсе зможам ацаніць абноўленыя сцены
(тынкоўка пад мармур), падлогу з керама
граніту і столь з абноўленай ляпнінай.
«Мы прытрымліваемся часавых рамак, –
распавядае прарэктар. – Да пачатку пры
ёмнай кампаніі працы ў холе будуць за
вершаныя. А ўваход з плошчы Незалеж
насці будзем рабіць ужо пасля ўступных
іспытаў у жніўні. Сам некалькі разоў на
дзень наведваю аб’ект. Сачу за працоўным
працэсам, адпаведнасцю зададзеных ма
тэрыялаў. Думаю, пасля рамонту тут усё
прыкметна зменіцца».
Алёна Ляўшэня

асобы

Мэтр беларускага ўсходазнаўства
Найбуйнейшаму
беларускаму арабісту,
загадчыку кафедры
гісторыі новага і
найноўшага часу,
доктару гістарычных
навук, прафесару
Уладзіміру Кошалеву
спаўняецца 70 гадоў.
У. С. Кошалеў нарадзіўся 1 чэрвеня
1947 года ў в. Сасноўка Пружан
скага раёна Брэсцкай вобласці.
У 1963–1967 – студэнт Белару
скага дзяржаўнага ўніверсітэта. У
1988 г. абараніў доктарскую ды
сертацыю, у 1990 г. – прысвоена
вучонае званне прафесара.

У БДУ працуе з 1968 г. Высока
кваліфікаваны даследчык і педагог.
Адзін з кіраўнікоў Дзяржаўнай
праграмы прыкладных навуковых

даследаванняў «Гісторыя і культу
ра». Член рэдакцыйных калегій і
саветаў шэрагу гістарычных часо
пісаў. Стаяў ля вытокаў стварэння
ВАК Рэспублікі Беларусь.
Быў першым у краіне стар
шынёй экспертнага савета па
гісторыі, працаваў у складзе яго
прэзідыума. Таксама стаў першым
старшынёй доктарскага савета па
абароне дысертацый у БДУ. На
сёння пад яго кіраўніцтвам паспя
хова абаронена самая вялікая ў
краіне колькасць дысертацый – 42:
8 доктарскіх і 34 кандыдацкіх бела
рускіх і замежных суіскальнікаў.
Кафедра пад кіраўніцтвам пра
фесара У. С. Кошалева стала вяду
чай у краіне па працы над стварэн
нем вучэбна-метадычных ком

з нагоды

БДУ Ў СМІ БЕЛАРУСІ

Сусветны дзень метралогіі
20 мая адзначаўся Сусветны
дзень метралогіі, якая
забяспечвае дакладнасць,
пэўнасць і адзінства
вымярэнняў у нацыянальным
і глабальным маштабах.
Значэнне метралогіі ўсёабдымнае. Няма та
кой галіны дзейнасці, дзе б не гралі важнай
ролі дакладныя вымярэнні. «Вымярэнні для
транспарту» сталі галоўнай тэмай Мас
коўскага міжнароднага форуму «Дакладныя
вымярэнні – аснова якасці і бяспекі–2017»,
які адбыўся ў Маскве на ВДНГ з 17 па 19 мая.
Гісторыя беларускай метралогіі пачалася
90 гадоў таму назад – 29 лютага 1924 г. – з дня
заснавання Беларускай палаты мер і вагаў.
Дзяржаўны нагляд за стандартамі і метрала
гічным забеспячэннем навуковых даследа
ванняў, станам і выкарыстаннем сродкаў вы
мярэнняў, выкананнем метралагічных пра
вілаў, патрабаванняў і нормаў ажыццяўляе
Дзяржстандарт Рэспублікі Беларусь.

У БДУ аддзел метралогіі і стандартызацыі
быў створаны ў 1981 г. Праводзіцца сістэма
тычны аналіз стану прац па метралагічным
забеспячэнні і стандартызацыі навуковых
даследаванняў у ГУН, распрацоўваюцца ме
рапрыемствы па павышэнні іх узроўню і
вызначаецца сумесна з іншымі службамі іх
тэхніка-эканамічная эфектыўнасць.
Аддзелам метралогіі і стандартызацыі ў
2016 г. ажыццяўляўся метралагічны кантроль
распрацоўванай навукова-тэхнічнай даку

плексаў па чытаных дысцыплінах,
выданнем вучэбнай літаратуры
для студэнтаў ВНУ і навучэнцаў
агульнаадукацыйных устаноў. Пад
аўтарствам У. С. Кошалева і яго
калег выйшла ўжо больш за 50
падручнікаў, навучальных і мета
дычных дапаможнікаў для сярэд
няй школы. У 2006 г. за шматга
довае паспяховае кіраўніцтва ка
федрай, плённую выкладчыцкую і
навуковую працу быў узнагаро
джаны знакам Міністэрства адука
цыі «Выдатнік адукацыі», а ў 2010 г.
– Ганаровай граматай Савета
Міністраў Беларусі. У 2014 г. за
прафесійную дзейнасць і фунда
ментальны ўклад у навуку ён быў
удастоены медаля Францыска
Скарыны.

ментацыі. Ажыццёўлены рамонт дарагога
навуковага абсталявання на суму 36 847,6
рублёў (запланавана 7 862,75 рублёў), ме
тралагічны кантроль прапрацоўкі НДР
(аформлена 68 актаў), аднаўленчы рамонт
384 адзінак сродкаў вымярэнняў. Праведзе
на паверка 678 адзінак сродкаў вымярэнняў.
У БДУ дзейнічаюць цэнтры калектыўнага
карыстання ўнікальным навуковым абсталя
ваннем:
Беларускі міжуніверсітэцкі цэнтр абслу
гоўвання навуковых даследаванняў (БМЦ);
Даследча-тэхналагічны цэнтр калектыў
нага карыстання «Нанатэхналогій і фізічнай
электронікі»;
Цэнтр калектыўнага карыстання прыбо
рамі і абсталяваннем біялагічнага факуль
тэта «Біяаналіз»;
Цэнтр калектыўнага карыстання ўнікаль
ным навуковым абсталяваннем НДІ фізікахімічных праблем і хімічнага факультэта БДУ.
Мікалай Касцюк,
начальнік аддзела метралогіі
і стандартызацыі

У БДУ прайшла акцыя «Чытаем па-беларуску» – zviazda.by (19.05), АНТ, БелТА, БТ-1
(20.05), naviny.by (21.05), velcom.by, minskregion.gov.by (22.05).
Пра распрацоўку канцэпцыі інфармацыйнай сістэмы маніторынгу і рэагавання
на ўцечкі бытавога газу ў шматкватэрных
жылых дамах першакурсніка ФПМІ БДУ
Глеба Машканава – БелТА, sb.by, АНТ, sputnik.
by (23.05), kp.by (24.05).
Нацыянальнай прэміі Рускага геаграфічнага таварыства «Крыштальны компас» ганараваны БДУ – edu.gov.by, БелТА,
МТРК «Мір» (23.05), zviazda.by (24.05).
Пра IV міжуніверсітэцкую студэнцкую
канферэнцыю «Дэмаграфічныя рызыкі XXI
стагоддзя» ў БДУ – БелТА, soyuz.by (10.05),
zviazda.by (13.05).
XII міжнародны форум студэнцкіх хароў
«Папараць-кветка–2017» адбыўся ў БДУ –
zviazda.by, bel.sputnik.by, belarus.by (10.05),
minsknews.by (12.05), sb.by (13.05).
Студэнт БДУ перамог у конкурсе IBM –
zviazda.by, оnliner.by, sputnik.by, БелТА, aif.by,
kv.by, tut.by, newsoftheday.ru, mogu.by,
samsung-fun.ru (17.05), soyuz.by, mlyn.by
(18.05), budny.by (19.05).
Фінал міжнароднага конкурсу «BizTech
BSU StartUp Contest» – tut.by (16.05), sputnik.
by (17.05), edu.gov.by (23.05).
Паводле інфармацыі
прэс-службы БДУ
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Вязынка–2017: «забыць не мае сілы»
20 мая, субота, 12
гадзін — штосьці
нагадвае, праўда?
Сонейка не шкадавала
цеплыні для тых, хто
прыехаў на «Вязынку»
– хапіла на ўсіх (нават
крыху засталося).
І ўжо за некалькі
гадзін да пачатку
афіцыйнага адкрыцця
мерапрыемства
большасць студэнтаў
вілі вянкі з дзьмухаўцоў
ды фатаграфаваліся
каля сажалкі. Калі ісці
на другі яе бок, можна
пачуць, як сімфонія
рапух становіцца
нават гучнейшай за
песні філфакаўцаў.

Іван Роўда, Сяргей Ходзін і Віктар Шадурскі разам са студэнтамі

Халодны пачатак вясны стаў пры
чынай таго, што лісткі на дрэвах
яшчэ да канца не раскрыліся. Але
таго ж сама нельга сказаць пра
першакурснікаў філалагічнага
факультэта. Да гэтага часу яны
паспелі далучыцца да калектыву
філфака, прымалі актыўны ўдзел
у мерапрыемствах, а некаторыя –
нават некалькі разоў.

Традыцыйна распачалася гім
нам «Гаўдэамус» першая, урачыс
тая, частка «Вязынкі», якая працяг
валася, як заўсёды, у атмасферы
шчырасці і сяброўства. «Вязынка»
– мерапрыемства, якое збірае ўсіх,
хто мае дачыненне да філалагічна
га факультэта, а таксама шматлікіх
гасцей. Студэнты, выпускнікі, вык
ладчыкі, адміністрацыя – на нейкі
час усе яны робяцца адной вялікай
сям’ёй, не зважаюць на ўсялякія
сацыяльныя ролі.
Ніколі яшчэ «Вязынка» не пра
ходзіла без паэзіі. Падчас прамовы
Сяргея Мікалаевіча Ходзіна, пра

рэктара БДУ па вучэбнай рабоце,
слухачы ўспомнілі, з чым жа звяз
вае Янка Купала «ласку матчыну».
Дэканы факультэтаў (Іван Сямё
навіч Роўда, Вячаслаў Міхайлавіч
Малафееў, Віктар Генадзьевіч Ша
дурскі, Аляксандр Генадзьевіч Ка
ханоўскі, Вадзім Францавіч Гігін) і
начальнік Галоўнага ўпраўлення
вучэбнай і навукова-метадычнай
работы БДУ Людміла Міхайлаўна
Хухлындзіна прачыталі ўрывак з
паэмы Якуба Коласа «Новая
зямля», каб нагадаць слухачам,
што менавіта класік беларускай
літаратуры «забыць не мае сілы».

Адной з асаблівасцяў «Вязын
кі–2017» былі надзвычай талена
вітыя курсанты ваеннага факуль
тэта Беларускай дзяржаўнай
акадэміі авіяцыі. Дзякуючы ім
мерапрыемства на некаторы час
ператварылася ў рок-канцэрт, і
слухачам нават не хапіла трох
песень – яны патрабавалі працягу.
Акрамя гэтага, важным госцем
Вязынкі стаў ужо знаёмы студэн
там па «Фестывалі факультэтаў»
гіпсавы «Францыск Скарына» (яго
ролю выканаў студэнт славянскай
філалогіі Дзмітрый Ляшкевіч), з
чыіх вуснаў прагучалі знакамітыя

словы з прадмовы да кнігі «Юдзіф».
Падзяліліся сваімі поспехамі ў
вывучэнні беларускай мовы такса
ма і замежныя госці з Венгрыі і
Кітая: Лаяша Дароцы, студэнт-ста
жор БДУ з універсітэта горада
Дэбрэцэн, і група студэнтаў з Хэ
нанскага ўніверсітэта.
Як заўсёды ўніверсітэцкая су
польнасць з вялікай пашанай ус
клала кветкі ў знак падзякі да пом
ніка Янкі Купалы, пасля чаго ўсе
дружна рушылі на Парнас. «Экшн»
на гэтым не спыніўся: пенальці
дэкану, валейбол, турыстычная
сцяжынка… Курсанты ваеннага
факультэта акадэміі авіяцыі спа
борнічалі ў сіле з філалагічным
факультэтам, перацягваючы канат
(дзяўчаты не здаваліся да апош
няга). А яшчэ пагаворвалі, што ка
ша была несалёнай, але гэта не
дакладная інфармацыя.
Калі звяртацца да лічбаў, 41 –
столькі год прайшло з першай
«Вязынкі»,135 – а столькі год
прайшло з нараджэння двух знака
вых для беларускай літаратуры і
культуры людзей: Янкі Купалы і
Якуба Коласа. Іх нараджэнне ў
адзін год — выпадковасць? Ма
быць. Але тое, што абодвум ім
была ўласціва такая любоў да
родных мясцін? Што абодва яны
мелі такі надзвычайны талент?
Наўрад ці.
Юлія КЛІМЯНКОВА

у вольны час

Студэнцкі турзлёт на «Высокім беразе»
З 19 па 21 мая на
турысцка-аздараўленчай
базе «Высокі бераг»
Стаўбцоўскага раёна
ля маляўнічай ракі
Нёман прайшоў самы
знакаміты праект
БРСМ БДУ «Студэнцкі
турысцкі злёт–2017», які
з году ў год аб’ядноўвае
больш за 250
студэнтаў-актывістаў
з усіх пярвічных
арганізацый БРСМ
нашых факультэтаў,
а таксама актыў
шматлікіх студэнцкіх
арганізацый БДУ.
Сёлета тэматыкай турзлёту стала
навука (медыцына, краіназнаўства,
паліталогія, палеанталогія, філа
софія, робататэхніка, бібліятэка
знаўства і інш.) – даволі незвычай
ны выбар арганізатараў, здава
лася б! Але ж 2017 – год навукі, і
моладзь не адстае ад трэндаў.
Удзельнікамі турысцкага злёту
сталі прадстаўнікі ГА «БРСМ» фа
культэтаў і інстытутаў БДУ, каар
дынацыйны савет Студэнцкага га
радка, каманда савета старастаў
БДУ, творчая студыя «Мim-BSU»,
а таксама прадстаўнікі адмініст
рацыі і кіраўніцтва ўніверсітэта.

Выдаецца з 1929 года

Капітанам і камандам (а іх было 16)
прыйшлося ладна папрацаваць,
каб прадставіць вынікі праробле
най працы і сваёй фантазіі на на
лежным узроўні.
На працягу 3 дзён праходзілі
традыцыйныя і ўсімі любімыя кон
курсы візітовак, творчых нумароў,
плакатаў, афармленне лагераў,
палосы перашкод, плаванне на
байдарках спалучаліся з лазерта
гам, ваеннай песняй ля вогнішча і,
вядома ж, спартыўным арыента
ваннем.
Нават надвор’е радавалася та

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

му, што адбывалася! Чаму? А што
можа быць важнейшым за пошук
новых сяброў, згуртаванне ўжо
сфарміраваных калектываў, узба
гачэнне лёгкіх самым чыстым па
ветрам і адпачынак ад сацыяльных
сетак?
На жаль, любая «казка» пады
ходзіць да лагічнага завяршэння…
Наступіў самы важны і такі хва
люючы момант – падвядзенне вы
нікаў. Было цяжка выявіць пера
можцу, бо каманды годна паказалі
сябе ва ўсіх конкурсах і спабор
ніцтвах. Але…

Вось лаўрэаты:
– 3 месца – «Муха села на
варэнне…» – БРСМ эканамічнага
факультэта, які прадстаўляў «Па
літалогію».
– 2 месца за БРСМ хімічнага фа
культэта з тэмай «Краіназнаўства».
Студэнты змаглі прадэманстра
ваць аснову дадзенай навукі на
найвышэйшым узроўні, што не
можа не цешыць!
– 1 месца заняла каманда, якая
прадстаўляла «Медыцыну» – БРСМ
біялагічнага факультэта – сімваліч
на, пагадзіцеся? Яны выклаліся на

31 мая 2017 года
Падпісана да друку 29.05.2017 г.
Зак. ___. Тыраж 1000 экз.
Надрукавана ў РУП «Выдавецкі цэнтр БДУ»
ЛП № 02330/117 ад 14.04.2014.
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ўсе 100 %. Камандны дух, невера
годнае згуртаванне, усім запом
нілася іх «Жыць выдатна»… Малай
чыны, так трымаць!
P. S. Хацелася б выказаць ве
лізарную падзяку арганізатарам
мерапрыемства за магчымасць
удзелу ў турзлёце і пажадаць яшчэ
больш крэатыўных ідэй, сіл і самых
яркіх» актывістаў.
А ў наступным годзе праекту
спаўняецца 10 гадоў. Што ж нас,
удзельнікаў турзлёту, чакае?
Пажывём – убачым!
Крысціна Кечко
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