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Аснова поспеху БДУ –  
вернасць традыцыям, дух тварэння  
і імкненне да новага

Віншавальны адрас  
да 100-годдзя БДУ ад 
Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь 
Аляксандра ЛУкАшэнкі

Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт годна адсвяткаваў свой 100-гадовы юбілей.

На працягу года ва ўніверсітэце праводзіліся мера-
прыемствы і акцыі, прысвечаныя 100-годдзю з дня 
яго адкрыцця. Было рэалізавана мноства задум 

нашых супрацоўнікаў. 30 кастрычніка 2020 года быў 
дадзены ўрачысты старт святкаванню. Да гэтага часу былі 
зацверджаны планы мерапрыемстваў да 100-годдзя БДУ  
на рэспубліканскім і ўніверсітэцкім узроўнях. Акрамя 
святочных мерапрыемстваў, студэнцкіх акцый і падзей, 
рэалізоўваліся асобныя, гістарычныя і іміджавыя праекты. 
Так, універсітэт сумесна з Міністэрствам замежных спраў 
Беларусі адзначылі ўключэнне святкавання 100-годдзя БДУ 

ў спіс памятных дат ЮНЕСКА на 2021 год. Група студэнтаў  
і супрацоўнікаў усклала кветкі на адноўленую магілу 
першага рэктара БДУ У. І. Пічэты, а таксама наведала 
мемарыял, прысвечаны дзейнасці БДУ на станцыі Сходня 
(пад Масквой) у гады Вялікай Айчыннай вайны. Сумесна  
з Нацыянальным банкам Беларусі выпушчана памятная 
манета. Разам з РУП «Белпошта» створана паштовая  
марка да 100-годдзя БДУ. Сумесна з СААТ «Камунарка»  
выраблена адмысловая серыя шакаладу «Алёнка»,  
таксама выпушчана лімітаваная калекцыя гадзіннікаў «Луч»  
з лагатыпам БДУ. Асобна адзначым заснаванне памятнага 

нагруднага знака «100 гадоў БДУ». Асноўнымі святочнымі 
мерапрыемствамі сталі ўрачысты Савет БДУ, а таксама 
прыёмы ў гонар стагоддзя для рэктараў вышэйшых  
наву чальных устаноў Беларусі і кіраўнікоў дыпламатычных 
місій замежных дзяржаў і міжнародных арганізацый.  
Усяго ўніверсітэт павіншавалі дзясяткі партнёраў і сотні  
выпускнікоў з усяго свету. Але гэта яшчэ не ўсё. Прынята 
рашэнне аб пераносе масавых мерапрыемстваў да 
100- годдзя ўніверсітэта на больш позні тэрмін у сувязі  
з эпідэміялагічнай абстаноўкай. Таму фінальная фаза ў 
святкаванні векавога юбілею ўніверсітэта яшчэ наперадзе.

БДУ рашае важныя  
Для краіны заДачы
На ўрачыстым сходзе віншавалі Беларускі 
дзяржаўны ўніверсітэт са стагоддзем

Стар. 2

МіжнароДная повязь БДУ:  
аД Усяго сэрца
На адрас нашага ўніверсіэта паступілі сотні 
віншаванняў у відэа і дыпломах

Стар. 4–5

БДУ як сіМвал жыцця
Прамова рэктара Андрэя КАРАЛЯ 
на ўрачыстым пасяджэнні Савета 
БДУ 

Стар. 3

роДаМ з БДУ
Новы спецпраект газеты «Універсітэт» 
распавядае пра погляд старэйшых 
выкладчыкаў на развіццё альма-матар

Стар. 6–7
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БДУ Ў СМІ БЕЛАРУСІ
Урачысты Савет БДУ з наго ды 

100-годдзя ўніверсітэта – БелТА, 
sb.by, rg.ru, Беларусь-1, soyuz.by, 
zviazda.by, СТБ (29.10), zviazda.by, 
sb.by, «Спадарожнік», БелТА, «СБ.    
Беларусь сёння», СТБ, «Настаўніцкая 
газета», «Мінск-навіны» (30.10).

Пра 100-годдзе БДУ – БелТА, 
Беларусь-24, «Мінск-навіны» (25.10), 
Беларусь-24, Беларусь-1, zviazda.by, 
radiokp.ru (28.10), АНТ, радыё «Мір», 
Беларусь-1 (29.10), Беларусь-1, 
bobruisk.ru, sb.by, sng.fm (анлайн-
радыё «Голас СНД»), «Рэспубліка», 
«СБ. Беларусь сёння» (30.10).

Міжнародны моладзевы форум 
«МІР» пройдзе ў Мінску – БелТА, 
sb.by, zviazda.by (24.10), АНТ (26.10).

Студэнты БДУ пранеслі «Полы-
мя ведаў» – БелТА, «Спадарожнік», 
news.21.by (19.10), Беларусь-1 (20.10).

Каманда БДУ заваявала сера-
бро чэмпіянату свету па прагра-
маванні сярод студэнтаў – «Мінск- 
навіны», БелТА, mlyn.by, news.ru,  
Беларусь-24 (07.10).

БДУ трапіў у рэйтынг найлеп-
шых універсітэтаў свету (па версіі 
брытанскага часопіса Times Higher 
Education (THE)) – sb.by, БелТА, 
soyuz.by, radiomir.by, АНТ, Беларусь-1 
(02.09), АНТ (14.09).

Пра памятную манету да ста-
годдзя БДУ – БелТА, zviazda.by, Бе-
ларусь-1, «Мінск-навіны» (08.09), «На-
родная газета» (10.09).

БДУ правядзе акцыю «Лекі  
ад COVID-19» – БелТА, zviazda.by 
(01.09).

Паводле інфармацыі 
прэс-службы БДУ

Старшыня Савета 
Рэспублікі Нацыянальнага 
сходу Наталля Качанава:  
Вы крочыце разам з нашай 
краінай

«Не кожнаму дадзена адзначаць 
такі юбілей, а мы сёння датычныя 
да гэтай гістарычнай падзеі ў  
жыцці не толькі ўніверсітэта, але і 
нашай краіны. Таму што БДУ – гэта 
не проста найбуйнейшы навуковы, 
адукацыйны цэнтр эканомікі. Вы 
крочыце разам з нашай краінай. 
Асобы, якія стаялі ля вытокаў 
 станаўлення ўніверсітэта, і творцы 
яго гісторыі заклалі хвалебныя 
традыцыі, якія сёння працягнуты 
вамі, шмат у чым са дзейнічалі 
 таму, каб ВНУ адбылася і была 
прызнана ва ўсім свеце», – сказала 
Наталля Качанава.

Спікер адзначыла, што такіх 
 высокіх паказчыкаў дамагчыся не 
так проста. «І сёння мне хацелася  
б падзякаваць вам за гэтую працу 
па падрыхтоўцы спецыялістаў  
для ўсіх галін нашай краіны, па 
падрыхтоўцы патрыётаў нашай 
краіны. У Беларусі няма ніводнага 
прадпрыемства і арганізацыі, дзе  
б не працавалі вашы выпускнікі. 
185 тыс. спецыялістаў падрыхта-
вана для розных галін Беларусі. 
Дзякуй вам вялікі за гэта. Я шчы- 
ра жадаю Беларускаму дзяржаў-
наму ўніверсітэту далейшага раз-
віцця, сталення, росквіту і асабіста 
кожнаму з вас – здароўя», – пад-
крэсліла яна.

Наталля Качанава дадала, што 
БДУ актыўна ўключаецца ў ра-
шэнне важных для краіны задач. 
«Сёння эксперты і навукоўцы ўні-
версітэта спрыяюць разам з намі 
распрацоўцы заканадаўства, а 
 цяпер мы абмяркоўваем Асноўны 
закон краіны – Канстытуцыю. Я  
ўжо ўбачыла  прапановы па папя-
рэджанні распаўсюджання кавід-
інфекцыі. Гэта тыя выклікі, якія 
жыццё дае нам, а вы крочыце 
 разам з краінай, а дзесьці і напе-
радзе, – канстата вала яна. – Мы 
разумеем, што ўсё гэта няпроста, 
усё вялікая праца. І вы ведаеце,  
як трапятліва Прэзідэнт ставіцца 
да педагогаў, студэнтаў, да той 
дзейнасці, якой займаюцца прад-
стаўнікі прафесарска-вы клад - 
чыц кага складу. У гэтай зале ня-
даўна была суст рэча са студэн-  
тамі, даверная і адкрытая гутарка, 
а сёння мне  выпаў вялікі гонар 
зачытаць прывітанне Прэзідэнта  
з нагоды 100-гадовага юбілею  
Беларускага дзяржаўнага ўнівер-
сітэта».

100-годдзе БДУ з’яўляецца гістарычнай  
падзеяй у жыцці не толькі ВНУ, але і краіны. 
Пра гэта ў сваім звароце падчас урачыстага 
пасяджэння з нагоды векавога юбілею БДУ  
сказала Старшыня Савета Рэспублікі 
Нацыянальнага сходу Наталля Качанава. 
Мерапрыемства адбылося 29 кастрычніка  
з удзелам намесніка прэм’ер-міністра Ігара 
Петрышэнкі, намесніка кіраўніка Адміністрацыі 
Прэзідэнта Вольгі Чупрыс і членаў Савета БДУ.

Намеснік прэм’ер-міністра 
Ігар Петрышэнка: тут 
працуюць людзі па волі 
душы і сэрца

«Сёння знакавая падзея для ўсіх 
нас – вы перасягнулі 100-гадовы 
юбілей. І наступныя сто гадоў  
новымі поспехамі і дасягненнямі  
мы таксама павінны развіваць  
наш універсітэт, – сказаў Ігар 
Петрышэнка. – Урад пільна назі -
рае за ВНУ, дапамагае ёй раз-
вівацца ў плане ўдасканалення  
матэрыяльна-тэхнічнай базы, пад-
трымкі студэнтаў і перападрых-
тоўкі выкладчыкаў. Усе гэтыя эле-
менты знаходзяцца ў полі зроку 
нашай з вамі сумеснай працы». 

Віцэ-прэм’ер пажадаў студэн-
там БДУ, каб кожны з іх з вялікім 
задавальненнем ішоў на заняткі. 
«Каб яны былі ў прадчуванні сус-
трэчы са сваімі сябрамі, калегамі  
і, самае галоўнае, з любімымі 
 выкладчыкамі. Каб яны ўбіралі   
тую магутную энергетыку ведаў, 
шырату душы выкладчыкаў, імкну-
ліся стаць добрымі спецыялістамі  
і цэласнымі асобамі, – адзначыў 
ён. – Мне хочацца пажадаць вы-
кладчыкам, каб яны не эканомілі 
свае веды, сваю энергетыку, а  
рэалізоўвалі ў студэнтах усё тое, 
што, на іх погляд, не атрымалася 
рэалізаваць ім самім. Менавіта 
 вашы дасягненні, якія потым 
трансфармуюцца ў вашых сту-
дэнтах, – самыя добрыя справы  
і самая вялікая падзяка, якая  
толькі можа быць у сапраўднага 
выкладчыка. Тут працуюць людзі, 
якія скончылі ВНУ і па волі душы  
і сэрца сталі выкладаць, выхоўва-
юць студэнтаў, каб яны сфармі-
раваліся не толькі добрымі і тале-
навітымі спецыялістамі, але і ўсе-
бакова развітымі асобамі. А мы  
ведаем, што ўсё гэта ёсць у БДУ». 

Намеснік кіраўніка 
Адміністрацыі Прэзідэнта 
Вольга Чупрыс: імідж БДУ 
фарміруюць выкладчыкі  
і выпускнікі. 

Па яе словах, аб’яднаўчым стрыж-
нем, асновай існавання гэтых двух 
элементаў і іх узаемадзеяння 
з’яўляюцца духоўна-маральныя 
каштоўнасці, сфарміраваныя ў 
 беларускай дзяржаве і грамад-
стве. «Гэта любоў да радзімы і, 
 адпаведна, любоў да сваёй alma 
mater. Гэта павага да старэйшых 
пакаленняў і да нашых настаўні-
каў, якія далі нам пуцёўку ў жыццё. 
Гэта ўслаўленне дасягненняў 

краіны, БДУ і іх прымнажэнне 
ўласнымі намаганнямі. Гэта, вя-
дома, карпаратыўнасць, якую я  
б  нават назвала сямейнасцю ў 
добрым сэнсе гэтага слова, фар-
міраванне і развіццё дынастый.   
Бо калі ва ўніверсітэт прыходзяць 
вучыцца дзеці былога студэнта, а 
потым – унукі і праўнукі, універ -
сітэт жыве і гарманічна развіва-
ецца. Калі ўслед за бацькам ва 
ўніверсітэт прыхо дзяць працаваць 
яго дзеці, карпарацыя мацнее, – 
адзначыла намеснік кіраўніка 
 Адміністрацыі Прэзідэнта. – Мне 
пашчасціла быць ва ўсіх ролях.  
Я ўслед за сваімі продкамі ву -      
чы лася ва ўніверсітэце, тут ат-
рымліваў адукацыю мой сын. Я 
працавала ва ўніверсітэце, мой 
сын знайшоў тут сваё прафесій-
нае прызванне». 

Вольга Чупрыс падкрэсліла: ёй 
бы вельмі хацелася, каб ва ўнівер-
сітэт захацелі прыйсці яе ўнукі і 
праўнукі. «Вось чаму яшчэ раз  
ад імя кіраўніка Адміністрацыі 
Прэзідэнта і сябе асабіста я він-
шую БДУ, членаў вялікай дружнай 
сям’і, працавіты і мудры калектыў 
БДУ, таленавітых студэнтаў і вы-
пускнікоў. Усім нам жадаю зда-
роўя, шчасця, удачы і поспехаў, 
новых планаў, задач і дасягненняў, 
дабрабыту, а роднаму ўніверсі- 
тэту ў цэлым жадаю яшчэ не адно 
стагоддзе развіцця і росквіту на 
карысць Рэспублікі Беларусь», – 
дадала яна. 

БДУ рашае важныя  
для краіны задачы

Свае віншаванні нашаму ўні-
версітэту па відэасувязі накіравалі 
дзяржаўны сакратар Саюзнай 
дзяр жавы Расіі і Беларусі Дзміт-
рый Мезенцаў, рэктары МДУ імя   
М. В. Ламаносава Віктар Садоў-
нічы і Далянскага політэхнічнага 
ўніверсітэта Го Дунмін.

У рамках афіцыйнай часткі Са-
вета БДУ адбылося ўшаноўванне 
прадстаўнікоў ВНУ дзяржаўнымі і 
ведамаснымі ўзнагародамі. У іх  
ліку Падзяка Прэзідэнта Беларусі, 
Ордэн Айчыны III ступені, Ордэн 
Пашаны, Ордэн Францыска 
Скарыны, медаль «За працоўныя 
заслугі», медаль Францыска 
Скарыны, Ганаровыя граматы і 
Падзякі Нацыянальнага сходу Бе-
ларусі, Ганаровыя граматы Савета 

Міністраў, а таксама ўзнагароды 
Адміністрацыі Прэзідэнта Рэс-
публікі Беларусь. Таксама былі 
названы імёны ўладальнікаў зван-
няў «Заслужаны дзеяч навукі  
Рэспублікі Беларусь» і «Заслужаны 
 работнік адукацыі Беларусі».

Акрамя таго, спецыяльна зас-
наваны да юбілейнай даты на-
грудны знак «100 гадоў БДУ», за 
значны ўнёсак у развіццё ўнівер-
сітэта рэктар Андрэй Кароль 
ўручыў ганаровым гасцям памят-
най падзеі.

Урачыстае пасяджэнне Савета 
БДУ стала ключавым мерапрыем-
ствам у праграме святкавання 
100-годдзя вядучай ВНУ краіны і 
кульмінацыяй юбілейных імпрэз, 
якія стартавалі ў мінулым годзе.

Паважаныя калегі! 
Сёння мы праводзім урачыстае пасяджэнне 

Савета БДУ, прысвечанае 100-годдзю нашага 
ўніверсітэта. Яно ў спісе сёлетніх юбілейных 
мерапрыемстваў заяўлена як ключавое. Па-
колькі Савет – гэта вышэйшы калегіяльны  
орган кіравання ВНУ. 

Калі 1 студзеня 1919 года была абвешчана 
CCРБ, практычна адначасова вышэйшым за-
канадаўчым органам краіны было прынята  
рашэнне пра выданне дэкрэта аб стварэнні 
першага ўніверсітэта. Гэты факт красамоўна 
паказвае на першаасновы беларускай дзяр-
жаўнасці і гістарычнае прызначэнне ўнівер-
сітэта: не толькі фарміраванне сістэмы адука -
цыі і навукі, але і актыўны ўдзел у станаўленні 
беларускай дзяржавы і грамадства. Напэўна, 
усе ў зале ведаюць, што пад кіраўніцтвам  
першага рэктара БДУ Уладзіміра Іванавіча 
Пічэты і пры непасрэднай падтрымцы дзяр-
жавы 30 кастрычніка 1921 года «сэрца ўні-
версітэта пачало біцца». Упершыню прайшлі 
заняткі ў першым універсітэце краіны.

На мяжы 20–30-х гадоў БДУ стаяў ля вы-
токаў стварэння важных для краіны адука - 
цыйных устаноў, Нацыянальнай бібліятэкі  
Беларусі, Нацыянальнай акадэміі навук. 

За 100 гадоў прыкладна ў 27 разоў павя-
лічылася колькасць студэнтаў. У 41 раз стала 
больш выкладчыкаў. І калі першапачаткова 
было ўсяго 7 практыка-арыентаваных спецы-
яльнасцяў, каля 11 спецыяльнасцяў меды-
цынскага профілю, то сёння адукацыйны пра-
цэс у БДУ забяспечвае падрыхтоўку ва ўсіх 
 напрамках спецыяльнасцяў, акрамя медыцын-
скага і сельскагаспадарчага профілю. 

Сучасная структура БДУ 2021 года 
ўяўляе сабой найбуйнейшую ў Беларусі 
адукацыйную, навукова-вытворчую і інава-
цыйную карпарацыю, якая дазваляе нам 
задавальняць запыты эканомікі і сацыяль-
най сферы ў элітарных спецыялістах прак-
тычна для любой галіны ў дзяржаве. Нашы 
выпускнікі – наш гонар – вядомыя айчын-
ныя і замежныя навукоўцы, дзяржаўныя 
дзеячы. 

Сведчаннем адмысловай місіі ўніверсітэта 
з’яўляецца нават той факт, што ўніверсітэт не 
спыняў сваю дзейнасць у вельмі складаныя і 
крытычныя для краіны дні, а менавіта падчас 
Вялікай Айчыннай вайны. 

І цяпер, у няпросты кавідны перыяд сучас-
насці, нашы супрацоўнікі годна прынялі выклік, 
абсалютна не знізіўшы якасць адукацыі і за-
бяспечыўшы бесперапыннасць падрыхтоўкі 
будучых спецыялістаў. Невялікі прыклад: чац- 
 вёрты год працуе Адукацыйны партал БДУ,  
дзе могуць праводзіцца да 2000 заняткаў  
адна часова ў рэжыме відэаканферэнцый, а 
змест і тэхналогіі навучання адпавядаюць  
самым высокім сучасным міжнародным стан-
дартам. 

Хацеў бы адзначыць, што класічнасць, эка-
лагічнасць самой сутнасці ўніверсітэта вы-  
з начаюць непазбежнасць выпрацоўкі мета-
далагічных асноў адукацыі. Чаму так? Менавіта 
на скрыжаванні самых розных навук, галін на-
вуковых ведаў адбываецца нараджэнне новых 
сэнсаў. Наш універсітэт арыентаваны на раз-
віццё кампетэнцый спецыяліста ХХІ стагоддзя, 
які будзе канкурэнтаздольным ва ўмовах  
зменлівага свету. Гэта крэатыўнасць, уменне 

БДУ як сімвал жыцця
Прамова рэктара Андрэя караля на ўрачыстым пасяджэнні Савета БДУ

Галоўнае, што выступае 
падмуркам нашых 
дасягненняў, – гэта лю дзі,
чые лёсы нябачна  
пераплецены з БДУ

У 1961 годзе мы залічваем першых за-
межных студэнтаў. А сёння ў БДУ навуча-
ецца звыш 4 тысяч замежных студэнтаў 
больш чым з 60 краін, што з’яўляецца са-
мым высокім паказчыкам па краіне і ў 
100-гадовай гісторыі БДУ 

Універсітэт абнаўляецца, з’яўляюцца но-
выя асобы, са сваім унутраным светам, 
уласным адчуваннем часу, мовай сама-
выяўлення і светаўспрымання. Сувязь пака-
ленняў і бесперапыннасць іх узаемадзеяння 
прыводзіць да з’яўлення парасткаў новага ва 
ўсіх сферах сацыяльнага жыцця грамадства і 
ўніверсітэта. І ў гэтым заклад развіцця ўні-
версітэта, пра што сведчыць уся яго сто-
гадовая гісторыя. Галоўнае, што выступае 
падмуркам пералічаных дасягненняў, – гэта 
лю дзі, чые лёсы нябачна пераплецены з БДУ.  
Гэта цэлыя дынастыі сем’яў, навукоўцаў  
і выкладчыкаў, якія прапрацавалі ва ўнівер-
сітэце практычна ўсё сваё жыццё. Нізкі пак-
лон усім тым, чые лёсы былі і ёсць датычныя 
да лёсу БДУ, кіраўнікам і тым людзям, чые 
імёны не патрапілі ў афі цыйныя выданні, але 
назаўжды застануцца ў памяці ўніверсітэта – 
адзінага магутнага дрэва з не менш магут-  
най каранёвай сістэмай, якое не мае меж 
тэксту і класічных сцен, але мае сакральны 
сімвал – сімвал жыцця. 

Я хачу пажадаць усім нам моцнага здароўя, 
доўгіх гадоў службы на карысць нашага 
ўніверсітэта і нашай краіны! Нароўні з пошу-
кам новых мэт, пастаяннага здабыцця сябе, 
пажадаць не баяцца выхаду з зоны камфорту, 
без чаго немагчымае ніякае развіццё. 

Са стогадовым юбілеем! Віват, БДУ!
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Развіццё структуры БДУ

1 535 
студэнтаў

1 406 
студэнтаў, 
аспірантаў

6 434 
студэнты, 
аспіранты

16 433 
студэнты, 
аспіранты, 

дактаранты

16 600 
студэнтаў,

магістрантаў, 
аспірантаў, 

дактарантаў

25 533 
студэнты,

магістранты, 
аспіранты, 

дактаранты

60
выкладчыкаў
3 факультэта:
медыцынскі,  
рабочы,
грамадскіх 
навук

151
выкладчык
6 факультэтаў,
33 кафедры

371
выкладчык
7 факультэтаў,
44 кафедры

1 369
выкладчыкаў
15 факультэтаў,
103 кафедры

2 400
выкладчыкаў
31 факультэт
і адукацыйная
ўстанова,
172 кафедры

3 500+
выкладчыкаў
31 факультэт
і адукацыйная 
ўстанова,
177 кафедр 

выхо дзіць за свае межы, глядзець на сябе 
 збоку, працаваць у камандзе. Ва ўніверсітэце 
актыўна развіваюцца тэхналогіі па раскрыцці 
патэнцыялу студэнта, яго самарэалізацыі. Гэта 
тэхналогіі, заснаваныя на адкрыцці сябе і на-
вакольнага свету, што забяспечвае цесны 
сплаў навучання і выхавання для падрыхтоўкі 
сапраўднага патрыёта.

За 100-гадовы перыяд ва ўніверсітэце былі 
сфарміраваны вельмі магутныя навуковыя 
школы, інстытуты і цэнтры. Актыўнае развіццё 
навуковых даследаванняў у БДУ ў паваенны 
час прыйшлося на пачатак 50-х гадоў, калі ва 
ўніверсітэце сталі фарміравацца навукова- 
даследчыя лабараторыі. З пачатку 70-х гадоў  
у структуры БДУ ствараюцца першыя НДІ.  
А ўжо сёння мы падышлі да той мяжы, калі 
кожная 5-я кандыдацкая дысертацыя, кожная 
6-я доктарская ў краіне абараняецца супра-
цоўнікамі БДУ. Штогод навукоўцы БДУ ўва-
ходзяць у лік самых цытаваных аўтараў у галі- 
не прыродазнаўчых і гуманітарных ведаў у 
свеце, публікуюць больш за 800 артыкулаў  
у самых аўтарытэтных сусветных часопісах. 
Праявай непарыўнасці адукацыі і навукі ў БДУ 
з’яўляецца ўцягнутасць звыш 8 тысяч сту-
дэнтаў у навуковую дзейнасць.

І, як вынік, сёння БДУ – прызнаны ўнівер-
сітэт у міжнароднай адукацыйнай прасторы. 
Гэта пацвярджаецца ўваходжаннем універ-
сітэта ўпершыню за ўсю яго гісторыю ў 1 % 
найлепшых універсітэтаў свету. Год стогадо-
вага юбілею БДУ занесены ў спіс памятных  
дат ЮНЕСКА. І гэта сімвалічна, таму што  
каля 75 гадоў таму прадстаўнікі нашага ўні-
версітэта ўдзельнічалі ў заснаванні Арганіза-
цыі Аб’яднаных Нацый. 

БЕЛАРУСКІ ДЗЯРЖАЎНЫ 
ЎНІВЕРСІТЭТ

АБ’ЯЎЛЯЕ КОНКУРС 

НА ЗАМЯшЧЭННЕ ПАСАД:

ЗАГАДЧЫКАЎ КАФЕДРАЎ: агульнай 
экалогіі і методыкі выкладання біялогіі; 
фізікі паўправаднікоў і нанаэлектронікі; 
археалогіі і спецыяльных гістарычных 
дысцыплін.

ПРАФЕСАРАЎ КАФЕДРАЎ: тэорыі 
функцый; філасофіі і метадалогіі навукі; 
інтэлектуальных сістэм; неарганічнай 
хіміі; тэорыі і гісторыі дзяржавы і права; 
грамадзянскага працэсу і працоўнага 
права; крыміналістыкі. 

ДАЦЭНТАЎ КАФЕДРАЎ: вышэйшай 
матэматыкі; літаратурна-мастацкай 
крытыкі; дыферэнцыяльных ураўненняў  
і сістэмнага аналізу; функцыянальнага 
аналізу і аналітычнай эканомікі; агульнай 
матэматыкі і інфарматыкі; вэб-тэхналогій 
і камп’ютарнага мадэлявання; фізічнай 
электронікі і нанатэхналогій; агульнай і 
медыцынскай псіхалогіі; філасофіі і мета-
далогіі навукі; сацыялогіі; сацыяльнай і 
арганізацыйнай псіхалогіі; фізічнай геа-
графіі свету і адукацыйных тэхналогій; 
вышэйшай матэматыкі і матэматычнай 
фізікі; камп'ютарнага мадэлявання; 
агуль най фізікі; фізікі паўправаднікоў  
і нанаэлектронікі; фізічнай оптыкі і пры-
кладной інфарматыкі; тэарэтычнай фізікі  
і астрафізікі; беларускага мовазнаўства; 
тэарэтычнага і славянскага мовазнаў-
ства; крыніцазнаўства; гісторыі Расіі; 
гісторыі паўднёвых і заходніх славян; 
гісторыі новага і навейшага часу; высока-
малекулярных злучэнняў; аналітычнай 
хіміі; крыміналістыкі; паліталогіі; тэорыі і 
гісторыі дзяржавы і права; крымінальнага 
права. 

СТАРШЫХ ВЫКЛАДЧЫКАЎ КАФЕД-
РАЎ: перыядычнага друку і вэб-журна-
лістыкі; матэматычнай кібернетыкі; ды-
зайну моды; англійскай мовы гуманітар-
ных спецыяльнасцяў; англійскага мова-
знаўства; крыміналістыкі; тэорыі і гісторыі 
дзяржавы і права; фізічнага выхавання і 
спорту; міжнароднай палітычнай эка-
номіі; лічбавай эканомікі.

Тэрмін падачы заявы – адзін месяц  
з дня апублікавання аб’явы.

Адрас: 220030, г. Мінск, вул. Бабруй-
ская, 5-а, упраўленне па рабоце з пер-
саналам, тэл. 209-54-36

ІНСТЫТУТ БІЗНЕСУ БДУ
АБ’ЯЎЛЯЕ КОНКУРС  

НА ЗАМЯшЧЭННЕ ПАСАДЫ:

ЗАГАДЧЫКА КАФЕДРЫ лагістыкі.
ПРАФЕСАРА КАФЕДРЫ лагістыкі.
ДАЦЭНТА КАФЕДРЫ лічбавых сістэм  

і тэхналогій.
ДАЦЭНТА КАФЕДРЫ бізнес-адмініс-

травання.
ДАЦЭНТА КАФЕДРЫ фінансаў і ме-

неджменту.
Тэрмін конкурсу – адзін месяц з дня 

апублікавання аб’явы.
Адрас: 220004, г. Мінск, вул. Шпа-

лерная, 7, тэл. 375-60-27, 375-60-28,  
e-mail:sbmt@sbmt.by; http://www.sbmt.by
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4 5Да 100-годдзя бДУ

Уручэнне БДУ ордэна Працоўнага Чырвонага Сцяга, 1967 г. 

Рэктар Маскоўскага дзяржаўнага ўні-
версітэта імя М. В. Ламаносава акадэмік 
Віктар Садоўнічы ў сваім відэавіншаванні 
адзначыў, што ў маскоўскім універсітэце 
шануюць тое, што з БДУ іх звязваюць даўнія, 
цесныя і вельмі прадуктыўныя навучальна-
навуковыя і чалавечыя адносіны.

Прафесары і выпускнікі маскоўскага 
ўніверсітэта прымалі самы непасрэдны 
ўдзел у стварэнні Беларускага ўніверсітэта. 
А затым на працягу ўсёй яго гісторыі былі 
надзейнымі партнёрамі і сябрамі.

У 2018 універсітэты абнавілі дамову аб 
супрацоўніцтве, якая дзейнічае ўжо больш 
за 30 гадоў. І ўпершыню ў гісторыі міжуні-
версітэцкага ўзаемадзеяння заснавалі 
агульнае свята Дні сяброўства МДУ і БДУ. 

«Такога няма больш ні ў адной краіне 
свету. Яно святкуецца штогод 10 кастрыч-
ніка, у дзень, калі ў 1943 годзе беларускі 
ўніверсітэт аднавіў сваю працу ў эвакуацыі 
пад Масквой, а супрацоўнікі МДУ аказвалі 
беларускім калегам у гэтым усемагчымую 
дапамогу. Дні сяброўства падкрэсліваюць 
гістарычную пераемнасць і адданасць на-
шаму агульнаму мінуламу і нашай памяці 
пра Вялікую Айчынную вайну. Наша 
супрацоўніцтва ў цэлым іграе важную ролю 
ў развіцці расійска-беларускай навукова-
адукацыйнай прасторы».

Віктар Антонавіч нагадаў, што ў 2018 г. 
быў праведзены расійска-беларускі між-
універ сітэцкі форум, а ў 2019 г. гэты 
напрамак атрымаў развіццё ў стварэнні 
Асацыяцыі рэктараў ВНУ Расіі і Беларусі і 
правядзенні форумаў універсітэтаў 2 краін. 

Мы першымі заснавалі расійска-
беларускі конкурс студэнцкіх прац па гіс-
торыі «Агульны шлях да вялікай перамогі. 
Подзвіг народаў несмяротны», які стаў 
пастаяннай пляцоўкай для маладых 
даследчыкаў. Яшчэ адно агульнае, даклад-
на гістарычна значнае, па словах рэктара 
МДУ, дасягненне – адкрыццё першай у 
гісторыі расійска-беларускай сумеснай 
магістар скай праграмы двайнога дыплома 
«Гісторыя беларускай дыяспары». 

Рэктар Далянскага політэхнічнага ўні-
версітэта (Кітайская Народная Рэспубліка) 
акадэмік Го Дунмін выказаў сар дэчныя 
віншаванні і найлепшыя пажаданні ўсяму 
калектыву і выпускнікам БДУ. 

«Як кажа кітайская прыказка, каб выга-
даваць дрэва, трэба дзесяць гадоў, а каб 
выхаваць чалавека, трэба 100 гадоў. За 
сваю стогадовую гісторыю БДУ падрыхта-
ваў велізарную колькасць высокаквалі фі-
каваных спецыялістаў і назапасіў каштоўны 
досвед міжнароднага супрацоўніцтва. 
Несумненна, БДУ зрабіў значны ўнёсак у 
развіццё чалавечага грамадства і рэгіёнаў 
па ўсім свеце. ДПУ высока шануе доўга-
тэрміновыя і плённыя партнёрскія адносіны 
паміж нашымі ўніверсітэтамі і вельмі 
ганарыцца імі».

З 2007 г. ДПУ і БДУ актыўна развіваюць 
розныя формы міжнароднага абмену ў 
сферы вышэйшай адукацыі, удаска наль-
ваюць сістэму сумеснага навучання і ства-
раюць пляцоўкі для падрыхтоўкі спецыя ліс-
таў, правядзення сумесных навуковых ме -
ра прыемстваў і стымулявання культур  на га 
ўзаемадзеяння паміж нашымі краінамі. 

Сумеснымі намаганнямі былі заснаваны 
Рэспубліканскі інстытут кітаязнаўства імя 
Канфуцыя БДУ, сумесны інстытут ДПУ і БДУ  
і сумесны інстытут БДУ і ДПУ, сфарміравана 
ўнікальная мадэль міжнароднага ўзаема-
дзеяння ў галіне вышэйшай адукацыі. 

Рэктар Далянскага політэхнічнага ўні-
версітэта падкрэсліў, што сёлета першыя 
выпускнікі першай ступені вышэйшай 
адукацыі сумеснага інстытута ДПУ і БДУ 
паспяхова скончылі навучанне. Таксама 
была рэалізавана інтэграцыя адукацыйных 
праграм першай ступені вышэйшай аду-
кацыі, магістратуры і аспірантуры СІДБ. У 
сферы навукова-тэхнічнага супрацоў ніцтва 
ДПУ і БДУ былі адкрыты навукова-даследчы 
цэнтр плазменных тэхналогій, міжуніверсі-
тэцкая міжнародная лабарато рыя дасле - 
да ванняў рэгіянальнай эканомікі і інтэгра-
цыйных працэсаў і навукова-інавацыйны 
цэнтр ДПУ і БДУ. 

У галіне гуманітарнага супрацоўніцтва 
паміж двума ўніверсітэтамі ўвесь час 
ажыццяўляецца абмен выкладчыкамі і 
студэнтамі. Студэнты маюць магчымасць 
вучыцца ў змяшаных групах. Навучанне ў 
такіх групах, сумесны прыём ежы, пра жы-
ванне ў агульным корпусе ўмацоўваюць 
паразуменне і давер паміж студэнтамі,  
што спрыяе развіццю культурнага ўзаема-
дзеяння паміж Кітаем і Беларуссю. Сён-
няшні свет перажывае ўнікальныя для 
апошняга стагоддзя змены. Ва ўмовах 
складанай эпідэміялагічнай сітуацыі ўзае-
мадапамога і супрацоўніцтва паміж Кітаем  
і Беларуссю сталі яшчэ важнейшымі. 

«Мы шчыра спадзяёмся на працяг 
сумеснай працы з БДУ, пашырэнне сфер 
супра цоў ніцтва ў галіне вышэйшай адукацыі 
Кітая і Беларусі, узбагачэнне змястоўнага 
складніка міжнароднага абмену студэнтамі  
і выкладчыкамі, а таксама на далейшае 
ўмацаванне нашага сяброўства. З нецяр-
плівасцю чакаем заканчэння сусветнай 
пандэміі і як мага хутчэйшай сустрэчы са 
старымі сябрамі з Беларускага дзяржаў -
нага ўніверсітэта. Спадзяёмся на працяг і 
развіццё супрацоўніцтва паміж двума 
ўніверсітэтамі!»

Рэктар Нацыянальнага ўніверсітэта 
Узбекістана імя Мірзы Улугбека прафесар 
Іном Маджыдаў у сваім віншавальным 
звароце адзначыў, што беларускі ўніверсітэт 
прайшоў вялікі працоўны шлях за сваю 
векавую гісторыю, падрыхтаваў сотні тысяч 
выпускнікоў, сярод якіх бачныя навукоўцы, 
пісьменнікі, педагогі і грамадскія дзеячы. 
Дзякуючы высокапрафесійнай працы 
пакаленняў прафесарска-выкладчыцкага 
складу, універсітэт у наш час з’яўляецца 
найбуйнейшым навучальным і навуковым 
цэнтрам, які валодае шырокім спектрам 
устойлівых партнёрскіх сувязяў і дзелавых 
кантактаў з рознымі ўстановамі па ўсім 
свеце.

«Узаемадзеянне паміж нашымі ВНУ 
накіравана на дасягненне канкрэтнай 
перавагі ў адукацыйнай і навукова-тэхніч -
най галінах, накіраваных на інавацыйнае 
развіццё ў цэлым. Нам ёсць чаму павучыцца 
ў вас. Прафесіяналізм і адказнасць, 
працавітасць і вера ў будучыню дазволілі 
вам стаць найбуйнейшым даследчым і 
адукацыйным цэнтрам. Хачу пажадаць  
вам і вашаму ўніверсітэту доўгіх гадоў 

росквіту, паспяховага навучання і выхаван-
ня будучых кваліфікаваных, прафесійных 
спецыялістаў для Беларусі».

Прэзідэнт Туркменістана Гурбангулы 
Бердымухамедаў падзякаваў БДУ за тое, 
што цяпер у нашым універсітэце навуча-
юцца некалькі сотняў туркменскіх юнакоў  
і дзяўчат. У будучыні яны папоўняць шэрагі 
высокакваліфікаваных спецыялістаў, 
працаўнікоў у розных галінах эканомікі іх 
краіны.

«За многія гады Туркменістанам і Рэс-
публікай Беларусь назапашаны велі зарны 
пазітыўны досвед эфектыўнага ўзаема-
дзеяння і дасягнуты добрыя вынікі ў адука-
цыйным асяроддзі.

У гэтым кантэксце дамова аб супра-
цоўніцтве паміж Туркменскім дзяржаўным 
універсітэтам імя Махтумкулі і Беларускім 
дзяржаўным універсітэтам, падпісаная ў 
2013 годзе, мае вельмі вялікае значэнне  
ў прасоўванні навуковых і адукацыйных 
кантактаў паміж нашымі краінамі». 

Дзяржсакратар Саюзнай дзяржавы  
Дзмітрый Мезенцаў накіраваў відэазварот 
да ўдзельнікаў урачыстага пасяджэння 
Савета БДУ.

Па яго словах, Беларускі дзяржаўны 
ўніверсітэт – гэта нацыянальны брэнд 
рэспублікі. 

«Высокі рэйтынг універсітэта і ў самой 
Беларусі, і за мяжой. Унікальныя сувязі,  
якія напрацаваны прадстаўнікамі наву -
ковай супольнасці як у прыродазнаўчай 
сферы, так і ў гуманітарнай. Але найбольш 
здзіўляе тое, што на працягу ўсіх гэтых 
гадоў, асабліва ў апошнія гады, калі перад 
светам стаяць новыя задачы па фармі-
раванні новага тэхналагічнага ўкладу і 
лічбавізацыі эканомікі, універсітэт вельмі 
сучасна і жыва адлюстроўвае тыя патра-
баванні, у тым ліку рынку працы, на якія 
трэба хутка і своечасова рэагаваць. Так і 
адбываецца. Адкрываюцца новыя спецы-
яльнасці і спецыялізацыі, усё шырэй 
прадстаўлены працы навукоўцаў БДУ на 
беларускай, расійскай і замежнай сцэне». 

Старшыня Савета Федэрацыі Федэ-
ральнага Сходу Расійскай Федэрацыі 
Валянціна Мацвіенка ад імя савета і ад 
сябе асабіста павіншавала калектыў, вы-
пускнікоў і студэнтаў нашага ўніверсітэта. 

У сваім лісце яна адзначыла, што на 
працягу доўгіх гадоў БДУ з’яўляецца 
флагманам вышэйшай адукацыі Беларусі. 
Універсітэт годна прадстаўляе краіну на 
міжнародным узроўні. Занясенне свят ка-
вання 100-годдзя БДУ ў спіс памятных дат 
ЮНЕСКА на 2020–2021 гады пацвярджае 
высокую ацэнку яго дзейнасці сусветнай 
акадэмічнай і навуковай супольнасцю. 

БДУ вядзе насычаныя міжнародныя 
стасункі. Традыцыйна развіваецца су-
працоўніцтва з міжнароднымі навукова-
даследчымі арганізацыямі, расійскімі ВНУ. 
Сумесная праца вядзецца з Аб’яднаным 
інстытутам ядзерных даследаванняў у  
г. Дубна, падпісаны мемарандум аб 
узаемадзеянні паміж МДУ імя М. В. Ла-
маносава і БДУ ў галіне касмічнай адукацыі  
і навукі.

«Упэўнена, што і ў далейшым універсітэт 
будзе спрыяць умацаванню сувязяў паміж 
нашымі краінамі і рашэнню актуальных 
задач развіцця Рэспублікі Беларусь».

Кіраўнік Адміністрацыі Прэзідэнта 
Рэспублікі Беларусь Ігар Сергеенка 
павіншаваў рэктара і калектыў Беларус- 
кага дзяржаўнага ўніверсітэта са 100- год - 
дзем. «Створаны адначасова з бела рус кай 
дзяржавай, БДУ ўвайшоў у гісторыю  
як першая нацыянальная ВНУ краіны. 
 Менавіта тут пачалося развіццё фунда -  
мен тальнай навукі, фарміраванне кадраў 
для галін народнай гаспадаркі і культуры 
маладой рэспублікі. Захоўваючы найлеп-
шыя тра дыцыі папярэдніх пакаленняў 
выкладчыкаў і студэнтаў, вы і сёння ства-
раеце сучаснасць і будучыню Беларусі. 
Жадаю калектыву ўніверсітэта моцнага 
здароўя, дабрабыту і новых поспехаў на 
карысць Айчыны».

Міністр адукацыі Рэспублікі Беларусь 
Ігар Карпенка таксама шчыра павіншаваў 
калектыў БДУ са знамянальнай датай. Па 
яго словах, нягледзячы на самавіты ўзрост, 
наш універсітэт сустракае гэты юбілей у 
выдатнай «творчай форме» і па-ранейшаму 
ўражвае сур’ёзнымі дасягненнямі і пос-
пехамі. Сёння, як і дзесяцігоддзі назад, тут 
пануе атмасфера тварэння і сапраўднага 
студэнцкага братэрства, якая дапамагае 
дасягаць высокіх вынікаў у вучобе, зна-
ходзіць сваё прызначэнне, увасабляць у 
жыццё вызначаныя мэты.

БДУ справядліва славіцца багатай 
гісторыяй, выдатнымі традыцыямі, шмат-
лікімі пакаленнямі педагогаў і настаўнікаў – 
захопленымі, адданымі справе людзьмі, 
сапраўднымі прафесіяналамі і падзвіж-
нікамі. І, вядома, адмысловы гонар ВНУ – 
бліскучая плеяда выпускнікоў, якія зрабілі 
ўнікальны ўнёсак у развіццё нацыянальнай 
эканомікі, навукі, культуры.

Міністр перакананы, што, захаваўшы 
сувязь часоў і адкрытасць усяму новаму, 
прагрэсіўнаму, універсітэт і надалей будзе 
ўпэўнена трымаць планку аднаго з 
прызнаных лідараў айчыннай вышэйшай 
адукацыі.

Міністр замежных спраў Рэспублікі 
Беларусь Уладзімір Макей накіраваў 
віншаванні ад імя калектыву МЗС.

«Унёсак універсітэта ў развіццё краіны 
немагчыма пераацаніць. Сваімі дасяг-
неннямі ва ўсіх сферах жыццядзейнасці, 
уключаючы дыпламатыю, шматлікія 
пакаленні беларусаў абавязаны менавіта 
вашай ВНУ.

Міністэрства замежных спраў шануе 
партнёрскія і даверныя адносіны з 
Беларускім дзяржаўным універсітэтам. 
Дзясяткі гадоў вашы выпускнікі паспяхова 
прасоўваюць нацыянальныя інтарэсы 
Рэспублікі Беларусь ва ўсіх рэгіёнах свету. 
Сотні дыпламатаў і ветэранаў беларускай 
дыпламатычнай службы ганарацца сваёй 
альма-матар.

Разлічваю, што цеснае і плённае супра-
цоўніцтва, якое склалася паміж знешне-
палітычным ведамствам і ўніверсітэтам, 
будзе і надалей працягвацца на карысць 
нашай краіны».

Старшыня Калегіі Еўразійскай эканаміч-
най камісіі Міхаіл Мясніковіч павіншаваў 
універсітэт з векавым юбілеем.

На працягу ўсёй сваёй гісторыі галоўная 
навучальная ўстанова краіны дынамічна 
развіваецца, падтрымліваючы непарушны 
аўтарытэт у навуковай і акадэмічнай 
супольнасці, з’яўляецца адным з флаг-
манаў вышэйшай адукацыі Рэспублікі 
Беларусь, краін Еўразійскага эканамічнага 
саюза і свету.

Акадэмік адзначыў, што занясенне даты 
юбілею ўніверсітэта ў спіс памятных дат 
ЮНЕСКА на 2021 год – гэта ацэнка высокай 
значнасці БДУ на міжнародным узроўні. 

Міжнародная повязь БДУ:  ад усяго сэрца
«Падкрэслю, што гэтая гістарычная  

вяха важная не толькі для тых, хто непа-
срэдна звязаны з сённяшняй дзей насцю 
ўніверсітэта, але і для сотняў тысяч яго 
выпускнікоў, якія працуюць у шматлікіх 
галінах эканомікі Рэспублікі Беларусь і за  
яе межамі».

Пастаянны каардынатар Арганізацыі 
Аб’яднаных Нацый у Рэспубліцы Беларусь 
спадарыня Іаана Казана-Вішнявецкая 
павіншавала ўніверсітэт з тым, што ён ужо 
100 гадоў адчыняе свае дзверы для тысяч 
маладых і таленавітых людзей. 

«Акадэмічная супольнасць – гэта парт-
нёр і для Арганізацыі Аб’яднаных Нацый,  
на якога мы разлічваем у сваёй працы  
ў Беларусі. Шматлікія агенцтвы, фонды і 
праграмы ААН у Беларусі рэалізуюць ра- 
зам з БДУ сумесныя ініцыятывы. Гэта і 
мадэляванне, і конкурсы навуковых прац, 
розныя інтэрактыўныя мерапрыемствы,  
як, напрыклад, па процідзеянні гандлю 
людзьмі. Мы рады бачыць у сценах уні вер-
сітэта тэматычныя выставы, фатаграфіі, 
прысвечаныя памятным датам ААН. Мы 
заўсёды рады выпускнікам БДУ, якія што-
год паступаюць на працу ў ААН. Стога-   
довы юбілей – гэта не толькі круглая дата, 
але і час ставіць новыя амбіцыйныя мэты  
і задачы і загадваць смелыя мары». 

БДУ – частка жыцця і студэнтаў, якія  
ўжо даўно выпусціліся і знаходзяцца за 
некалькі тысяч кіламетраў. Так сталася і з 
Вэй Вэй, выпускніцай філфака 2008 г. 

«Мой асабісты лёс склаўся ў Беларусі  
і непасрэдна звязаны з БДУ. Мой муж 
таксама вучыўся тут на факультэце між-
народных адносін. І хоць мы з ім з аднаго 
горада, але сустрэліся ў Мінску. Тут 
нарадзіўся наш старэйшы сын, тут хадзіў  
у дзіцячы садок».

Вэй Вэй вучылася на філфаку, працавала 
на кафедры кітайскай філалогіі, у складзе 
аўтарскага калектыву пісала падручнікі 
кітайскай мовы для школы. Напісала і 
абараніла кандыдацкую дысертацыю, 
атрымала навуковае званне дацэнта. І ўсё 
гэта ў БДУ. Яе дасягненні ў Беларусі  
сталі асновай для развіцця кар’еры ў Кітаі. 
Сёння яна ўзначальвае кафедру замежных 
моў Інстытута міжнародных зносін Хэнан-
скага ўніверсітэта навукі і тэхнікі. Яна з 
трапятаннем сочыць за жыццём БДУ. Бо са 

100 гадоў жыцця ўніверсітэта 20 гадоў ён 
з’яўляецца часткай яе жыцця.

Студэнцкі савет Санкт-Пецярбург - 
 с кага дзяржаўнага ўніверсітэта таксама 
павіншаваў БДУ з юбілеем.

«Некаторы час таму студэнты ФМА БДУ 
наведвалі факультэт між народных адносін 
СПбДУ, дзе сумесна з нашымі студэнтамі 
абмяркоўвалі перспектыўныя напрамкі 
развіцця супрацоўніцтва паміж Расіяй і 
Беларуссю ў рамках праекта Саюзнай 
дзяржавы. 

Мы ўпэўнены, што БДУ працягне быць 
кузняй для перспектыўных кадраў не толькі 
для дыпламатычнай нівы, але і для іншых,   
не менш важных спецыяльнасцяў».

Аляксандр Карскі, праўнук акадэміка 
Яўхіма Карскага, аднаго з ініцыятараў 
стварэння ўніверсітэта ў Мінску, таксама 
даслаў віншавальны адрас.

«Выдатнае свята: Беларускаму дзяр жаў-
наму ўніверсітэту – сто гадоў! Ствараўся  
ён у цяжкія гады. Дзяржава прыкладвала 
велізарныя намаганні, каб нястомна 
развіваць і ўмацоўваць гэту апору навукі, 
кузню беларускіх навуковых і педагагічных 
кадраў. Тое, пра што марылі беларускія 
патрыёты на мяжы ХІХ і ХХ стагоддзяў, 
адбылося. І гэта, мабыць, і ёсць самае 
вялікае шчасце на зямлі – бачыць, як 
спраўджваецца грамадска значная мара, 
якая прыносіць Радзіме бясспрэчную 
карысць.

Радуюся за ўніверсітэцкую моладзь. 
Перад ёй неаглядны сусвет ведаў. Перад  
ёй поле вялікіх спраў. І з гэтага часу  
кожны выпускнік беларускага ўніверсітэта 
зможа з гонарам сказаць, што стрыжань  
у яго жыцці быў закладзены ў знакамітай 
навучальнай установе з векавой 
традыцыяй».

Акрамя згаданых віншаванняў на адрас 
БДУ паступілі ўрачыстыя лісты ад шмат -   
лікіх універсітэтаў-партнёраў, ведамстваў, 
грамадскіх арганізацый і наву ковых устаноў 
з усяго свету. Свае шанаванні ў гонар БДУ 
выказалі таксама дзясяткі паслоў, пар ла-
ментарыяў і сотні выпускнікоў нашага 
ўніверсітэта. З іх зместам і самымі шчы-
рымі эмоцыямі можна азнаёміцца на 
ўніверсітэцкім сайце ў раздзеле «Да 
100-годдзя БДУ» ва ўкладцы «Віншаванні». 
Не прамініце!

Больш за сотню віншаванняў ад прэзідэнтаў, рэктараў 
універсітэтаў, выпускнікоў БДУ і ўсіх неабыякавых да 100-годдзя 
БДУ людзей паступіла на адрас нашага ўніверсітэта. Кожны з іх 
хацеў сказаць у гэты памятны дзень прыемныя і важныя словы, 
пажадаць творчых поспехаў і росквіту нашай аlma mater.

Віншаванне ад рэктара МДУ імя М. В. Ламаносава Віктара Садоўнічага Віншаванне ад рэктара Далянскага політэхнічнага ўніверсітэта Го Дунміна 

Падарунак для БДУ ад Надзвычайнага і Паўнамоцнага Пасла Таджыкістана ў Беларусі Махмадшарыфа Хакдота Паслы замежных дзяржаў на ўрачыстым прыёме ў БДУ Віншаванне ад віцэ-прэзідэнта ZTE Corporation Сюэ Біня 
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Таццяна Шамякіна разам са студэнткамі філалагічнага факультэта 

Злева направа: Л. Гаўрылкін, С. Панізнік, І. Шамякін, Т. Шамякіна, Т. Кабржыцкая, В. Рагойша  
ў 80-я гады

эстэтыка народнай творчасці
Прафесар Таццяна 
ШАМЯКІНА распачала 
сваю працоўную 
дзейнасць у БДУ 
ў 1974 г., адразу 
пасля заканчэння 
аспірантуры. Затым 18 
гадоў яна ўзначальвала 
кафедры літаратурнай 
скіраванасці. Таццяна 
Іванаўна распавяла 
пра філалагічны 
факультэт таго часу, 
пра выбітных калегаў, 
якія ўвасаблялі БДУ. 

– 1970–1980-я гады – зорны   
час для нашай кафедры. Тады тут 
працавалі карыфеі літаратура-
знаўства – дактары навук, прафе-
сары: Алег Лойка, Іван Навуменка, 
Ніл Гілевіч, Дзмітрый Бугаёў,  
Сцяпан Александровіч. Калі я была 
студэнткай, кафедрай загадваў 
 Міхась Ларчанка – легендарная 
асоба, першы дэкан факультэта 
пасля аднаўлення дзейнасці БДУ 
на станцыі Сходня пад Масквой  
у 1943 г. Ён жа і прывёз факультэт у 
вызвалены Мінск у 1944 г. З цягам 
часу Міхась Рыгоравіч саступіў 
месца загадчыка маладому док-
тару навук і ўжо вядомаму пісь-
менніку Івану Навуменку, майму, 
дарэчы, кіраўніку па кандыдацкай 
дысертацыі. Аднак хутка Івана 
Якаўлевіча запрасілі ў Акадэмію 
навук, дзе яго выбралі акадэмікам, 
а затым і віцэ-прэзідэнтам.

Кафедру ўзначаліла кандыдат 
філалагічных навук Вольга Васіль-
еўна Казлова, дачка аднаго з 
кіраўнікоў партызанскага руху на 
Беларусі падчас Вялікай Айчыннай 
вайны, а ў мірны час – старшыні 
Прэзідыума Вярхоўнага Савета 
БССР Васіля Іванавіча Казлова. 
Вольга Васільеўна запомнілася як 
надзвычай мудрая жанчына. Яна 
працягвала традыцыі свайго 
настаўніка М. Р. Ларчанкі – прад-
стаўляла найлепшыя магчымасці 
для творчай працы  выкладчыкам 
кафедры. Нашы прафесары, ад-
чытаўшы за два-тры месяцы свае 
прадметы, ехалі ў дамы творчасці 
ці на лецішчы і пісалі кнігі – як мас-
тацкія, так і навуковыя, а таксама 
падручнікі. У выніку наша кафедра 
нязменна на працягу дзесяцігод-
дзяў трымала першае месца ва 
ўніверсітэце па колькасці выда-
дзенай прадукцыі. Ды і па іншых 
паказчыках.

Творчасць класікаў
бязмежная ў плане яе
інтэрпрэтацыі

Навуковыя прыярытэты на ка-
федры – даследаванне фальклору, 
малавядомых старонак з гісторыі 
беларускай літаратуры, а таксама 
тэарэтычныя праблемы. Тое, што 
зрабілі нашы настаўнікі, назаўсёды 
ўвайшло ў аналы літаратуразнаў-
чай навукі. Прычым іх доследы  
былі цалкам пазбаўленыя ідэала-
гічнай зададзенасці – народная 
творчасць і творчасць пісьменнікаў 
разглядаліся выключна на аснове 
эстэтычных параметраў. На фа-
культэце працавалі і выдатныя 
лінгвісты: Адам Супрун, Павел  
Шуба, Леў Шакун, Леанід Бурак і 
іншыя. І літаратуразнаўцы, і лінг-
вісты выхавалі цэлую плеяду вы-
датных філолагаў, прычым з шы-
рокім кругаглядам. 

Мы атрымалі каласальныя ве-
ды і пазнаваўчы зарад ад нашых 
прафесараў. Але даследаванні 
літаратуры аднаўляюцца з кожным  
пакаленнем. Творчасць класікаў 
бязмежная ў плане яе інтэрпрэ-
тацыі. Я пісала дыпломную працу 
па паэме Якуба Коласа «Новая 
зямля». Потым звярталася да той 
жа паэмы і  праз дваццаць, і праз 
трыццаць  гадоў і знаходзіла ў ёй 
ужо іншыя нюансы, трактавала  
па-новаму. Час дыктаваў пошук 
іншых ракурсаў.

Многія калегі
здзіўляліся, што ў нас
ёсць спецыяльная
кафедра па міфалогіі

У пачатку 1990-х гадоў, калі ў краіне 
змяніўся дзяржаўны лад, фа-
культэт узначаліў член-карэспан-
дэнт НАН Беларусі Алег Антонавіч 
Лойка. Ён у многім рэарганізаваў 
факультэт, у прыватнасці, раздзя -
ліў кафедру беларускай літарату-
ры на кафедру тэорыі літаратуры, 
кафедру гісторыі беларускай літа-
ратуры, кафедру сучаснай бела-
ру скай літаратуры, кафедру бе-  

ларусазнаўства. Я перайшла на  
кафедру беларусазнаўства, па-
колькі чытала дысцыпліны куль-
туралагічнага напрамку. У 2000 г. 
тагачасны дэкан факультэта пра-
фесар Ларыса Аляксандраўна 
Мурына прапанавала мне ўзнача-
ліць гэту кафедру, назву якой за-
мянілі на «беларускай лінгвістыкі  
і міфалогіі», бо я якраз спецыялі-
завалася па славянскай міфалогіі 
– чытала дысцыпліну, пісала ву-
чэбныя дапаможнікі і кнігі. Назва 
даволі дзіўная, хоць многія калегі  
з іншых краін захапляліся тым 
фактам, што ў нас ёсць спецы-
яльная кафедра па міфалогіі. 

Ларыса Аляксандраўна садзей-
нічала кар’еры многіх здольных 
выкладчыкаў, але яе кіраўніцтва 
вызначалася залішняй, не жано-
чай, цвёрдасцю. Дэканам у 2004 г. 
стаў Іван Сямёнавіч Роўда – чала-
век па характары мяккі, лагодны, 
выключна добразычлівы да лю-
дзей. Ён узначальваў факультэт  
(а сёння – кафедру рускай мовы) 
да 2021 года, зрабіўшы яго адным  
з лепшых па ўсіх паказчыках ва 
ўніверсітэце. Мы, выкладчыкі, 

цэнім у кіраўніку найперш чала-
вечыя якасці, але і дзелавыя Іван 
Сямёнавіч выявіў у поўнай меры,  
як і яго вучань, які замяніў яго на 
пасадзе дэкана – Сяргей Аляксан-
дравіч Важнік.

У 2004 г. я ўзначаліла кафедру 
сучаснай беларускай літаратуры, 
якую перайменавалі ў кафедру 
 беларускай літаратуры і культуры. 
Прычым мы чыталі і гісторыю сус-
ветнай культуры, і славянскую мі-
фалогію, і іншыя культуралагічныя 
дысцыпліны, бо нельга вывучаць 
гісторыю літаратуры без вывучэн-
ня гісторыі культуры, як айчыннай, 
так і сусветнай.

У 2016 г. у выніку рэарганізацыі 
факультэта я перайшла загадваць 
кафедрай тэорыі літаратуры, за-
мяніўшы свайго настаўніка Вячас-
лава Пятровіча Рагойшу, які зрабіў 
кафедру надзвычай аўтарытэтнай.

У 2018 г. кафедру аб’ядналі з 
 кафедрай славянскіх літаратур, і 
яна стала называцца кафедрай 
тэарэтычнага і славянскага літа-
ратуразнаўства. З таго часу я – 
прафесар дадзенай кафедры, 
якую ўзначаліла кандыдат філала-

гічных навук Таццяна Анатольеўна 
Марозава. Станоўчае ў  дзейнасці 
кафедры тое, што ўведзены но-
выя літаратуразнаўчыя дысцы-
пліны, якія паглыбляюць і ўзбага-
чаюць нашу навуку. Мы шырока 
выкарыстоўваем новыя тэхналогіі, 
авалодалі і дыстанцыйнымі мета-
дамі навучання, і методыкай наву-
чання замежных студэнтаў.

Кітайскія магістранты 
і аспіранты надзвычай
старанныя

Замежныя студэнты ў асноўным 
вывучаюць рускую мову і нека-
торыя замежныя, пераважна ан-
глійскую. Ёсць сярод іх тыя, якія 
цікавяцца і беларускай. Да мяне  
ў асноўным трапляюць кітайскія 
магістранты і аспіранты. Натураль-
на, яны лепшыя са свайго кан-
тынгенту, ужо хаця б таму, што 
імкнуцца займацца навукай. У 
цэлым я імі задаволена – надзвы-
чай старанныя, дысцыплінаваныя. 
Характэрна, што яны жадаюць пі-
саць працы па літаратуры мена-
віта ў сувязі з культурай таго ці  
іншага гістарычнага перыяду.

Гісторыю беларускай
літаратуры чыталі 
на розных факультэтах

Я пішу не толькі па беларускай 
літаратуры, але і па славянскай мі-
фалогіі, гісторыі сусветнай куль-
туры, тэорыі літаратуры, псіхалогіі 
літаратурнай творчасці. Выступаю і 
як крытык, публіцыст. У бягучым го-
дзе ў асноўным аналізавала кнігі 
свайго бацькі – народнага пісьмен-
ніка Івана Шамякіна, бо ў яго быў 
стогадовы юбілей. Нават па яго 
творчасці, здавалася б, добра 
вывучанай, адкрываецца шмат но-
вага і, на мой погляд, загадкавага. 
А ўвогуле, глыбіні гуманітарнай  
навукі бязмежныя. Папулярыза-
ваць яе неабходна ў СМІ, больш 
рыхтаваць перадач па жыцці і 
 творчасці выдатных прадстаўнікоў  
беларускай літаратуры, і культуры 
ў цэлым. І, безумоўна, неабходна 
значна павялічыць колькасць га-
дзін па літаратуры ў школе. Калі я 
вучылася, урокі па літаратуры былі 
кожны дзень і лічыліся  надзвычай 
важнымі. А ў канцы 1980-х гадоў 
гісторыю беларускай літаратуры 
чыталі і на іншых факультэтах, 
 напрыклад, я – на біялагічным. 
 Можа, варта вярнуцца да прак- 
тыкі пашырэння кругагляду сту-
дэнтаў, далучэння іх да беларус -
кай культуры? Не трэба баяцца 
 залішняй перагрузкі студэнтаў 
прырода знаўчых факультэтаў – 
магчымасці мозгу велізарныя, а 
звяртанне да новых навук будзе 
садзейнічаць яго, мозгу, лепшай 
працы і развіццю…

На філалагічным факультэце 
з’я вілася шмат маладых, перспек-
тыўных выкладчыкаў. Але, на  жаль, 
з аспірантурай праблемы – не  
ідуць. Усё ж ненармальна, што ў 
нас пераважаюць замежныя ас-
піранты і магістранты, а не бела-
рускія. Выходзіць, займацца на-
вукай для маладых не лічыцца 
прэстыжным відам дзейнасці. А  
ў цэлым, факультэт развіваецца  
бурна. У гады маёй маладосці так-
сама пастаянна нешта мянялася – 
не без таго, але не карды нальна, 
паступова. Ясна, што грамадства 
робіцца больш складаным і пра-
цэсы як у жыцці, так і ў аду кацыі – 
больш дынамічнымі. І ўсё ж часам 
сумуем па  стабільнасці…

Сяргей шАФАЛОВІЧ

Бурны рост фізфака: як усё 
пачыналася

– Школу я скончыў з залатым медалём, 
паступіць на фізфак было складана, конкурс 
быў вельмі высокі. Мае аднавяскоўцы га-
лоўным чынам заканчвалі сямігодку, таму 
што школа-дзесяцігодка была за 20 
кіламетраў. Мы з аднакласнікам былі пер-
шыя з вёскі, хто туды пайшоў. Паступленне 
было складаным. Сачыненне па беларус -
кай мове напісаў на пяцёрку, вусна нядрэн-
на здаў фізіку, а вось з матэматыкай было 
складаней, але ўсё ж паступіў.

На першым курсе адчуваў, што мой уз-
ровень пасля сельскай школы быў ніжэй-
шы, чым у аднагрупнікаў. Тады на фізфак 
паступала інтэлектуальная эліта. Але я 
 адразу ж узяўся за вучобу і першую сесію 
здаў на пяцёркі. І потым імкнуўся вучыцца 
старанна. 

У 1960–70-ых гадах фізічны факультэт 
перажываў бурны рост. 1960-я гады сталі 
апагеем развіцця савецкай і сусветнай на-
вукі і тэхнікі: палёт Гагарына, Нобелеўская 
прэмія па фізіцы 1964 года, прысуджаная 
савецкім навукоўцам А. Прохараву і М. Ба-
саву, стварэнне лазера на крышталі рубіну і 
шматлікае іншае. Гэта быў перыяд абсалют-
на ўсвядомленага энтузіязму людзей, якія 
маюць дачыненне да навукі. 

Асноўнай задачай універсітэцкай сістэ-
мы навучання ў 40–50-я гады лічылася пад-
рыхтоўка настаўнікаў для школ і тэхнікумаў. 
Выпускнікам-фізікам прысвойвалася ква-
ліфікацыя «выкладчык фізікі». У 60-я гады ў 
БДУ сталі рыхтаваць фізікаў, неабходных 
для прамысловасці і навуковых устаноў.

Велізарнае значэнне для развіцця не 
 толькі фізічнага факультэта, але і ўсёй 
 фі зічнай навукі ў нашай краіне мела запра-
шэнне ў Беларусь буйных навукоўцаў-
фізікаў Антона Нікіфаравіча Сеўчанкі і Ба-
рыса Іванавіча Сцяпанава, якія працавалі   
ў Дзяржаўным аптычным інстытуце Санкт-
Пецярбурга. Менавіта яны пачалі забяс-
печваць новыя кафедры фізічнай оптыкі і 
спектральнага аналізу неабходным абста-
ляваннем. 

Вынікам намаганняў кіраўнікоў і калек-
тываў кафедраў фізічнай оптыкі і спектраль-
нага аналізу стала прызнанне навуковай 
гра мадскасцю новай, беларускай школы 
спектраскапіі. На базе БДУ сталі рэгулярна 
праводзіцца ўсесаюзныя нарады, міжна-
родныя канферэнцыі і сімпозіумы з аба-
вязковымі экскурсіямі па лабараторыях. 
 Даволі часта лабараторыі фізічнага фа-
культэта навед валі кіраўнікі БССР. Напры-
клад, лабараторыю нелінейнай оптыкі 
падчас візіту аглядаў П. М. Машэраў.

Іспыт, які вызначыў пуцёўку 
ў жыццё

– У 1961 годзе паступіў на фізічны факультэт 
БДУ, а ў 1963 быў залічаны на толькі што 
створанае аддзяленне радыёфізікі. Спецыя-
лізаваўся на аптычных квантавых генерата-

рах на кафедры спектральнага аналізу, 
вывучыўшы адначасова і курсы радыёфізіч-
нага профілю. Некаторыя семінары ў нас 
праводзіў сам рэктар Антон Нікіфаравіч Сеў-
чанка. Ён быў вельмі ўважлівым да студэн-
таў і іх запытаў. Аднойчы мы паскардзіліся 
рэктару на спецыфіку прыёму іспыту прафе-
сарам І. Р. Некрашэвічам. Іспыт у яго часам 
зацягваўся да паўночы. Пасля нашай скаргі 
прафесар змяніў методыку прыёму іспыту. 
Таксама мы звярталіся да Антона Нікіфа-
равіча яшчэ з адной просьбай: патраба- 
ванні некаторых выкладчыкаў замежнай  
мовы здаваліся завышанымі і мы выму ша ны 
былі выдаткоўваць на мовы больш часу, чым 
на фізіку. Загадчыкі адпаведных кафедраў 
атрымалі заўвагу, што тут ім не інстытут  
замежных моў, а нам стала лягчэй вучыцца.

Самі ж заняткі Антона Нікіфаравіча былі 
для кожнага са студэнтаў па сутнасці 
іспытам, якія вызначалі пуцёўку ў жыццё. 
Справа ў тым, што менавіта па выніках і 
 ўражанні ад даклада на семінары Антон  
Нікіфаравіч вызначаў своеасаблівае па-
пярэдняе размеркаванне для далейшай 
працы выпускніка. Мне быў даручаны да-
клад па дыфракцыі святла і дыфракцыйных 
спектрометрах. Я паспрабаваў закрануць і 
пытанні тэорыі, і метадычныя, і практычныя 
аспекты. Думаецца, што выглядаў я нядрэн-
на, таму Антон Нікіфаравіч накіраваў мяне   
на сваю лабараторыю ў ІФ АН. 

На афіцыйным размеркаванні я быў рэ-
камендаваны для паступлення ў аспірантуру 
БДУ. Але ўжо на 4–5 курсах пачаў займацца 
навуковай працай у вучня А. Н. Сеўчанкі – 
Аляксандра Міхайлавіча Саржэўскага. Па 
яго прапанове ў 1966 годзе я паступіў у 
 аспірантуру ІФ АН. Дарэчы, пры гэтым 
прыйшлося вытрымаць няпросты ўступны 
іспыт, які прымаў дырэктар інстытута 
акадэмік Б. І. Сцяпанаў. Яго патрабаваль-
насць да навуковых кадраў добра вядомая. 
Тым не менш іспыт я вытрымаў даволі  
паспяхова і пачаў навуковую працу ў лаба-
раторыі люмінесцэнцыі. 

Сваю дысертацыю я прысвяціў даследа-
ванню палярызацыі двухфатонна-ўзрушаль-
най люмінесцэнцыі складаных малекул, гэта 
значыць даследаванню характарыстык нелі-
нейна ўзрушальнай люмінесцэнцыі. Запом-
нілася, што даводзілася спрачацца з Анто-
нам Нікіфаравічам, які меў своеасаблівыя 
погляды на асобныя раздзелы оптыкі. Ён з 
вялікімі сумневамі ацэньваў магчымасць уз-
нікнення нелінейных эфектаў у складаных 
малекулах тыпу фарбавальнікаў. Вядома, 
для таго часу гэта выглядала некалькі 
незвычайна, бо актыўна развіваліся лазеры 
на растворах арганічных фарбавальнікаў і 
вельмі грунтоўна даследаваліся нелінейныя 
працэсы ў складаных арганічных малекулах. 

Мне, як і многім іншым, было зразумела, 
што Антон Нікіфаравіч у гэтым плане па-
мыляецца. Каб пераканаць яго, я нават 
 паставіў эксперымент па двухквантавай 
 узрушанасці люмінесцэнцыі крышталя 

ўранілу. Дослед выглядаў даволі эфектна. 
Пры асвятленні чырвоным святлом рубіна-
вага лазера з мадуляванай дыхтоўнасцю 
крышталь па ўсім напрамку праменя ярка 
свяціўся зялёным святлом. Думаю, што 
 пэўныя сумневы я ўсё ж пасеяў у галаве 
 Антона Нікіфаравіча. Ён мне сказаў: «Ва ўсе 
гэтыя нелінейнасці я не вельмі веру, але 
 дысертацыя твая мне падабаецца». 

У 1977 годзе я быў пераведзены ў НДІ 
ПФП на пасаду старшага навуковага супра-
цоўніка лабараторыі нелінейнай спектрас-
капіі, пасля і да цяперашняга часу – лабара-
торыі спектраскапіі. Тым часам я ўжо быў 
дацэнтам кафедры агульнай фізікі і на-
меснікам загадчыка кафедры. Але змена 
працоўнага месца разглядалася мной як 
павышэнне: пасада старшага навуковага 
супрацоўніка ў той час лічылася больш 
прэстыжнай. Да таго ж неафіцыйна, па сут-
насці, мне прапанавалі кіраваць лабара-
торыяй. Недахопу ў кадрах у той час не 
было, і інстытут развіваўся вельмі хутка.   
Ужо да майго прыходу ў яго штаце было 
 каля 700 супрацоўнікаў. Колькасць, безу-
моўна, не магла быць вызначальнай. Хоць 
інстытут і ствараўся за кошт вылучэння з 
 кафедраў факультэта і пераводу асобных 
структур, але, вядома, кафедры пры гэтым 
не былі схільныя аддаваць найлепшае 
 абсталяванне. 

У цэлым 70–80-я гады былі выключна 
спрыяльным часам для фундаментальнай 
навукі, у тым ліку для развіцця навукі ў НДІ 
ПФП. Для кіраўнікоў лабараторый гэта быў 
бестурботны час. Кіраўніцтва вырашала   
ўсе пытанні фінансавання. Тэматыка фун-
даментальных даследаванняў фармуля-
валася на ўзроўні лабараторый раз у пяці-
годку. Што ж тычыцца дамоўных прац, то 
яны, вядома, з’яўляліся клопатам пад-
раздзяленняў, хоць гэты клопат зводзіўся 
хутчэй да выбару ці адбору прац з вельмі 
многіх прапаноў. Ільвіная доля навуковых 
распрацовак была накіравана на патрэбы 
ваеннай абароны. Гэты вектар захоўваўся  
да пачатку 90-х. 

Пра навуковыя распрацоўкі 
і поспехі выпускнікоў

– Пазней мы сталі займацца прыборамі для 
патрэб медыцыны, пачалі ствараць абсталя-
ванне для ўласных навуковых мэт. Напры-
клад, мне давялося напісаць сумесна з на-
вукоўцамі Расіі працу па спектраскапіі бенз-
тыазольнага фарбавальніка тыяфлавіну Т. 
Яна стала падмуркам новага напрамку ў на-

Звязаны лёсам з БДУ

Прафесар кафедры 
лазернай фізікі  
і спектраскапіі, доктар 
фізіка-матэматычных 
навук Яўген Сямёнавіч 
ВАРАПАй пазнаёміўся  
з БДУ ў 1961 годзе, 
стаўшы студэнтам 
фізічнага факультэта. 
З той пары ён не 
расставаўся ні з фізікай, 
ні з альма-матар. Сабралі 
самыя яркія ўспаміны  
і дасягненні аднаго  
з самых дасведчаных 
выкладчыкаў, што цяпер 
працуюць у БДУ.

Я. С. Варапай – аўтар звыш 700 навуковых прац, уключаючы  
4 манаграфіі, 4 прэпрынты і 52 аўтарскія пасведчанні  
і патэнты, сярод іх адзін патэнт Францыі.  
Узнагароды: медаль «За працоў ную адзнаку» (1986 г.), 
лаўрэат Дзяржаўнай прэміі Беларусі ў галіне навукі і тэхнікі 
(1994 г.), «Выдатнiк адукацыi» (2014 г.), «Заслужаны работнік 
БДУ» (2012 г.), «Заслужаны дзеяч навукі Беларусі» (2021 г.) 

вуцы, звязанага з вывучэннем амілоідных 
фібрыл, узнікненне якіх спалучана з цяжкімі 
нейрадэгенератыўнымі захворваннямі, 
такімі як хвароба Альцгеймера і хвароба 
Паркінсона. Па звестках Scopus, гэта праца 
мае больш за 240 цытаванняў у прэстыжных 
міжнародных часопісах. 

Мне таксама ўдалося распрацаваць і за-
патэнтаваць шэраг элементаў і вузлоў для 
апаратуры аналітычнага прызначэння. Гэтыя 
матэрыялы выкарыстоўваліся пры распра-
цоўцы канструктарскай дакументацыі і 
стварэнні вопытных узораў імпульснага 
спектрафлуарыметра для даследавання кі-
нетыкі другасных свячэнняў у нанасекунд-
ным дыяпазоне. Таксама быў засвоены 
серыйны выпуск прыбора на УП «Аптрон» 
для беларускіх навучальных устаноў. 

Апошняе дзесяцігоддзе мы з калегамі 
займаліся распрацоўкай сенсібілізатара но-
вага пакалення, лазернага відэамікраспек-
траметрычнага комплексу (ВМСК) для ана-
лізу характарыстык прасторава складаных 
аб’ектаў, люмінесцэнтнай пазнакі каш-
тоўных папер са схаванымі ступенямі аба-
роны і прыбораў для яе экспрэс-ідэнтыфіка-
цыі, фотаактывацыйнага антыбактэрыяль-
нага прэпарата, лазернага атамна-эмісійна-
га шматканальнага спектрометра і 
кампактных пікасекундных дыёдных лазе-
раў. Усе гэтыя распрацоўкі займалі прыза-
выя месцы на конкурсе найлепшых інава-
цыйных праектаў і найлепшых навукова-
тэхнічных распрацовак года ў Санкт-Пецяр-
бургу.

Ганаруся сваімі вучнямі. Пад маім 
кіраўніцтвам былі падрыхтаваны два 
дактары навук і 11 кандыдатаў навук. 

У цэлым жа фізічны факультэт стаў рода-
пачынальнікам новых структур, падраздзя-
ленняў, устаноў. Многія нашы выпускнікі – 
вельмі таленавітыя людзі. Яны ўзначальва-
юць акадэмічныя інстытуты (Інстытут фізікі 
НАН Беларусі імя Б. І. Сцяпанава, Інстытут 
цепла- і масаабмену імя А. В. Лыкава НАН 
Беларусі, Інстытут прыкладной фізікі НАН 
Беларусі і інш.), а таксама шэраг фірмаў 
(«Лоціс ТІІ», «ЛЭМТ», «Адані», Wargaming і 
інш.). Многія з выпускнікоў факультэта сталі 
навукоўцамі з сусветным імем, дзяржаўнымі 
дзеячамі (міністрамі, рэктарамі ўстаноў 
вышэйшай адукацыі). Некаторыя з іх былі 
адзначаны высокімі дзяржаўнымі ўзнагаро-
дамі, сталі лаўрэатамі дзяржаўных прэмій 
Беларусі, заслужанымі дзеячамі навукі і 
тэхнікі.

Марыя шНА

Яўген Варапай (злева) у лабараторыі кафедры агульнай фізікі 
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Рэдактар Сяргей Сяргеевіч шАФАЛОВІЧ

Карэктар Ганна Яўгенаўна РАК

Далучайся!

карта віншаванняў БДУ

Аб’яднаныя Арабскія Эміраты, Дубай

«Ад усяго сэрца віншую любімы БДУ з такой значнай і прыгожай датай! 
Бязмерна рада быць часткай сям’і ўніверсітэта і Інстытута бізнесу. І ў такі 
дзень хочацца павіншаваць усіх студэнтаў, выкладчыкаў, супрацоўнікаў 
універсітэта, абітурыентаў! Гэта толькі пачатак нашай агульнай доўгай  
і захапляльнай гісторыі. Са святам!» 

Анастасія Лаўрынчук, выпускніца 2021 года 
Інстытута бізнесу БДУ

Куба

«My name is Raul Falcón 
Santana, me and my spouse 
Nivin Herrera Capote, 
cubans, are graduates  
in 1983, in the career of 
political economy. We want 
to thank this institution for 
giving us higher education, 
for offering us the 
opportunity to be most 
professional people.  
We thank too all profesor 
teaching us lessons during 
our stay in the university.  
We wish you have more 
successes in the future. 
Thanks for all».

Беларусь, Мінск

«My name is Chen Yurong, I come from China, with a passionate 
heart, I warmly congratulate the 100th anniversary of the 
establishment of the Belarusian State University! I am very happy 
to be a Master student of the BSU. I get many professional, very 
good and very enthusiastic teachers here. Their courses are 
humorous and interesting, I not only learn the content of the 
course itself, but also improve my English, I do love it! I cherish 
every opportunity to go to class and every opportunity to meet with 
teachers! In our spare time, a very nice teacher, Mr. Artemev 
Serge always tries to find opportunities to take us to visit various 
famous buildings, parks and art museums in Minsk, he is our tour 
guide and our good friend, which greatly enriches our life of 
studying abroad, this is really great! Thanks to all the teachers! 
Thanks to all the classmates! The encounter with the BSU makes 
my youth more beautiful, more meaningful! I do love all the days, 
too many best memories, and will have more coming!» 

 Чэнь Юйжун

Францыя, Праванс – Альпы – Блакітны Бераг, 
Прыморскія Альпы, Акруга Ніца, Болье-сюр-Мёр

«Дарагі ўніверсітэт! Ад усяго сэрца віншую з выдатным 
юбілеем – 100-годдзем! Слаўся, родная альма-матар,  
у наступных стагоддзях і будзь пуцяводнай зоркай  
для будучых пакаленняў!»

Выпускніца філфака і журфака  
Лізавета Міхед (Іўчанкава)

Расія, Санкт-Пецярбург 

«Сотрудникам и студентам БГУ, как нынешним, так и 
бывшим, счастья и здоровья, успехов и удачи, процветания 
и благополучия! Поздравления химическому факультету! 
Процветания, успехов, непрерывного развития!» 

Людмила Косова, выпуск 1983 года,  
химический факультет

China, Guangdong Province (Кітай, Гуандун)

«The 100th anniversary of BSU is a holiday for Belarusians 
and all BSU students from different countries and 
nationalities around the world.BSU is a university with an 
ancient history and heritage that connects the destinies of 
many people, governments, and nations.BSU is the cradle 
of Belarusian scientific thought, the originator of the 
Belarusian domestic education system, and like a powerful 
incubator, in its 100-year history. In its 100-year history, 
BSU has created many miracles, and all the people and 
events in these miracles have common roots with BSU. I am 
grateful to my alma mater BSU, I am proud of you, and I am 
more affluent in the sense of social value because of you. 
Bless my alma mater, BSU, forever!»

This is the best wish from Chen Pei, an international 
student from China

Іспанія

«С юбилеем, БГУ! Желаю всем преподавателям, 
администрации и студентам и дальше развивать 
университет, чтобы он выпускал профессионалов  
с творческим и инновационным потенциалом, который  
мог бы пригодиться как на родине, в Беларуси, так  
и на всей планете Земля. С наилучшими пожеланиями, 
выпускница Сахаровского института по радиоэкологии». 

Людмила Люцко

Злучаныя штаты Амерыкі, 
Вашынгтон

«Поздравляю мой университет  
со 100-летием! Спасибо огромное 
прекрасным преподавателям 
физфака, которым я очень 
благодарна за те глубокие знания, 
которые я получила в БГУ!» 

Анна Иванова, выпуск 
физического факультета, ядерная 

физика, 1990 год

Італія, Альпы 

«Дорогому БГУ посвящаю слов игру: 
Милый Университет, Ты прекрасен, 
спору нет – Кладезь знаний, храм 
науки, Лекарь от житейской скуки, 
Каждодневное познанье, И 
студентов состязанье. Сколько лет 
и сколько зим, Ну а ты неотразим! 
Помним, любим, уважаем,  
Со 100-летьем поздравляем!»

Майя Миронова,
филологический факультет, 

романо-германская 
(английская) филология, выпуск 

2005 года

Эстонія, Талін

«Happy birthday BSU! You 
are young, intelligent, 
entrepreneurial and 
creative! You are the place 
where knowledge, values 
and wisdom are created! 
You are a birth net of future 
leaders! We wish you all 
the best and we are 
excited witnessing your 
development for the next 
100 years!»

Prof. Dr. Xiaotian Zhang 
BSU 2008

швейцарыя, Люцэрн

«Віншую БДУ са 100-гадовым 
юбілеем! Жадаю несці яркае 
святло вучэння, крытычнай 
думкі, творчасці і высокіх 
навуковых дасягненняў 
прынамсі на наступныя  
100 гадоў! Віват, БДУ!!!»

Туркменістан, Ашгабад

«От всего сердца поздравляю 
Белорусский государственный 
университет со 100-летним юбилеем! 
Отдельно хочу поблагодарить 
преподавательский коллектив ФМО БГУ 
за полученные знания! Диплом БГУ 
гарантирует перспективную работу и 
достойную зарплату. Это подтверждают 
и ваши знаменитые выпускники, среди 
которых известные государственные  
и общественные деятели. Желаю вам 
дальнейших успехов и всего самого 
доброго. Пусть дружба между народами 
Туркменистана и Беларуси будет 
вечной! Спасибо!»

Гісторыя БДУ – гэта гісторыя кожнага абітурыента, студэнта, 
выпускніка, выкладчыка, супрацоўніка і партнёра.
Унікальная акцыя, якая аб’яднала ўсіх датычных 
да alma mater, рэалізавана ва ўніверсітэце. 
Павіншаваць БДУ са 100-годдзем можна з любой 
кропкі свету з дапамогай інтэрактыўнай карты.
На дадзены момант віншаванні (каля 400) паступілі 
з усіх абласцей Беларусі і больш чым 30 краін.


