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прадстаўнікі чатырох 
канфесій наведалі бду
Працяг культурна-адукацыйнага праекта 
«Дыялог культур і рэлігій»

Стар. 2

10 дзесяцігоддзяў бду
Чацвёртая частка вялікага нарыса.  
Са спадзяваннем на лепшае 
(1951–1961) 

Стар. 4–5

тэхналогія Landscape: ад ямы 
з адходамі да травы і ялінак
Гутарка з Дзмітрыем САНДРЫГАЙЛАМ пра 
ўнікальную экалагічную распрацоўку 

Стар. 3

мастацтва згуртаванасці
Інтэрв’ю з кіраўнікамі народнай 
харавой капэлы БДУ Вольгай  
і Аляксандрам МІНЯНКОВЫМІ

 Стар. 8

да 100-годдзя БдУ
Згодна з Планам мерапрыем-

стваў па падрыхтоўцы і святкаванні 
100-годдзя з дня заснавання БДУ,  
у красавіку і маі былі праведзеныя 
студэнцкія акцыі і мерапрыемствы 
для супрацоўнікаў, прысвечаныя 
юбілейнай даце. 

*Была закладзена алея дрэў  
да 100-годдзя БДУ; падведзены 
вынікі конкурсу «Жанчына года 
БдУ»; арганізавана сімвалічная 
выкладка сцяны ў будынку фізічна-
га факультэта і галоўнага корпуса, 
якія зараз рамантуюцца, стартаваў 
веламарафон «100 гарадоў да 
100-годдзя БДУ» і інш. 

*Да 100-годдзя Фундаменталь-
най бібліятэкі БДУ была выдадзена 
кніга «100 гадоў  на службе ўні-
версітэцкай адукацыі» і прайшла 
міжнародная канферэнцыя. 

*21 мая у рамках канцэрта духоў-
най музыкі прайшоў падзячны ма-
лебен з удзелам Патрыяршага Эк-
зарха ўсяе Беларусі Веніяміна. 

*З нагоды 100-годдзя БДУ ад-
былося ўрачыстае мерапрыем-
ства Нацыянальнай камісіі Бела-
русі па справах ЮНЕСКа пры  
ўдзеле міністра замежных спраў 
Уладзіміра Макея, першага намес-
ніка міністра адукацыі Ірыны Ста
равойтавай, рэктара БДУ Андрэя  
Караля, а таксама прадстаўнікоў  
кафедраў ЮНЕСКА.

Векавы юбілей універсітэта ўклю-
чаны ў спіс памятных дат ЮНЕСКА, 
што надае дадзенай па дзеі міжна-
родны статус. БДУ актыўна супра-
цоўнічае з арганізацыяй праз дзей-
насць кафедраў ЮНЕСКА па прыро-
дазнаўча-навуковай адукацыі на 
хімічным факультэце і «Радыяцыя і 
менеджмент навакольнага асярод-
дзя» ў МДЭІ імя А. Д. Сахарава. Су-
месна рэалізавана шэсць праектаў  
у галіне адукацыі, навукі і культуры.

За значны ўнёсак у развіццё 
 супрацоўніцтва Беларусі і ЮНЕСКА 
міністр МЗС уручыў калектыву БДУ 
дыплом Нацыянальнай камісіі па 
справах ЮНЕСКА.

Таксама свае віншаванні са 
100-гадовым юбілеем калектыву 
БДУ адрасаваў у відэазвароце на-
чальнік аддзела вышэйшай адукацыі 
ЮНЕСКА Пітэр Уэлс.

*На працягу месяца праводзі ліся 
пасяджэнні арганізацыйнай камісіі 
ўніверсітэцкага аргкамітэта па 
падрыхтоўцы і святкаванні 100-год-
дзя ўніверсітэта, а таксама пася-
джэнні дырэкцыі па падрых тоўцы і 
святкаванні 100-годдзя. На сайце 
БДУ ў раздзеле «Да 100-годдзя  
БДУ» размешчаны раздзел «Навіны 
100-годдзя БДУ» і актуалізаваная 
інфармацыя аб партнёрах БДУ і да-
тах найбліжэйшых падзей.

Падзячны малебен як новая 
традыцыя да юбілею БДУ

Адукацыя – гэта не сума навук, 
а здабыццё чалавекам самога 
сябе і сваёй місіі. Пра гэта, 
падкрэсліваючы агульнасць у 
дзейнасці ўніверсітэта і царквы, 
сказаў рэктар Андрэй Кароль  
у звароце да ўдзельнікаў  
вечара духоўнай музыкі 21 мая. 
Рэктар падзякаваў Мітрапаліту Мінскаму і За-
слаўскаму Веніяміну, Патрыяршаму Эк зарху 
ўсяе Беларусі за магчымасць правя дзення 
падзячнай малітвы і ўсім прысутным за су-
меснае маленне на карысць БДУ. Андрэй  
Кароль падкрэсліў, што важна знаходзіць 
жыццёвыя арыенціры праз духоўна-мараль-
ныя каштоўнасці.

У сваю чаргу, Уладыка Веніямін звярнуўся 
да вытокаў БДУ, успомніў заснавальніка 
ўніверсітэта – Уладзіміра Іванавіча Пічэту.  
Першы рэктар БДУ, дзякуючы свайму добраму 
хрысціянскаму выхаванню і светапогляду, са 
слоў Уладыкі, здзейсніў значны прарыў у  
развіцці першага і галоўнага беларускага ўні-
версітэта і айчыннай навукі ў цэлым. Мітрапа-
літ адзначыў важнасць атрымання адукацыі  
і прафесійных якасцяў нароўні з захаваннем 
высокай маральнасці і духоўнасці.

Сімвалічным завяршэннем малітвы стаў па-
дарунак юбілейнай граматы да 100-годдзя 
БДУ. Таксама Веніямін прэзентаваў універ-
сітэту абраз вялебнай Еўфрасінні Полацкай.  
З імем святой звязана адкрыццё першых 
 аду кацыйных устаноў і бібліятэк, а яе жыццё 
з’яў ляецца ўзорам хрыс ціянскай сілы.

Сумеснае маленне было прымеркавана да 
100-годдзя вядучай ВНУ. Мерапрыемства 
аб’яднала звыш 300 студэнтаў і супрацоўнікаў 
універсітэта, а таксама артыстаў форуму 
студэнцкіх хароў «Папараць-кветка».

У рамках вечара ва ўнутраным дворыку БДУ 
гучаў унікальны царкоўны спеў канкурсантаў 
форуму «Папараць-кветка». Артысты прадста-
вілі сем універсітэцкіх хароў Мінска, Брэста, 
Гомеля і Віцебска. Гэта народная харавая 
 капэла БДУ, народны акадэмічны хор «Белая 
вежа» БрДТУ, народны мужчынскі хор і вакаль-
ная студыя «Шанец» ВДУ імя П. М. Машэрава, 
народная харавая капэла «Дзянніца» ГДУ імя 
Ф. Скарыны, студэнцкі хор Cantus Juventae 
МДЛУ, інтэрнацыянальны хор «Дамінанта»  
БДМУ і народная харавая капэла БНТУ.

алена МаРЦУЛЕВІЧ 
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2 Ініцыятывы

Прадстаўнікі ісламу, каталіцтва, іўдаізму і праваслаўя пазнаёміліся са старажытнымі помнікамі пісьменства

Рыгор Абрамовіч прапануе разам зняць плёнку з Торы Дзмітрый Радкевіч і Максат Авезаў прэзентуюць Каран 

Прадстаўнікі чатырох 
канфесій наведалі БДУ
13 мая ў рамках 
культурна-адукацыйнага 
праекта «Дыялог 
культур і рэлігій» БДУ 
наведалі прадстаўнікі 
вядучых канфесій 
Беларусі. Праект 
прысвечаны святкаванню 
100-годдзя ўніверсітэта 
і году народнага 
адзінства, накіраваны 
на папулярызацыю 
культурных каштоўнасцяў 
беларусаў, аб’яднанне 
людзей любой прафесіі, 
веравызнання, 
сацыяльнага становішча 
і дабрабыту. Ініцыятарам 
праекта выступае 
гістарычны факультэт. 

Старт праекту быў дадзены ў сака-
віку 2021 г. На працягу некалькіх ме-
сяцаў звыш 300 студэнтаў і супра-
цоўнікаў БДУ наведалі Саборную 
мячэць, касцёл Маці Божай Буд-
слаўскай у Мінску, цэнтр прагрэсіў-
нага іўдаізму «Бейт Сімха», храм у 
гонар абраза Божай Маці «Усіх га-
ротных Радасць», дзе пазнаёміліся 
з культурамі праваслаўя, ката-
ліцтва, ісламу і іўдаізму. 

Арганізатары і ўдзельнікі праек-
та запрасілі прадстаўнікоў кан-
фесій са зваротным візітам ва 
ўніверсітэт. Для гасцей арганізава-
лі экскурсію ў музей гісторыі БДУ, 
дзе ім распавялі пра асноўныя эта-
пы станаўлення першага ўнівер-
сітэта Беларусі, пазнаёмілі з ас-
ноўнымі дасягненнямі і напрам -
камі навуковай, інавацыйнай дзей-
насці, распавялі пра міжнароднае 
супрацоўніцтва. 

Госці таксама наведалі Фунда-
ментальную бібліятэку БДУ, якая 
сёлета адзначае сваё 100-годдзе. 
Дырэктар бібліятэкі Уладзімір 
 Кулажанка распавёў пра сістэму 
захоўвання і зберажэння біблія-
тэчнага фонду, этапы станаўлення 
кніжнага сховішча ўніверсітэта, 
перспектывы развіцця. Гасцям 
прадэманстравалі ўнікальныя 
дарэвалюцыйныя рэлігійныя вы-
данні з аддзела гуманітарна- 
асветніцкай працы і папуляры-    
зацыі кніжных помнікаў Фунда-
ментальнай бібліятэкі БДУ. Яго 
фонд – 25 тысяч адзінак захоў-
вання выданняў XVI–XX стст. За-
гадчыца ад дзела алена Кінчы-
кава распавяла пра багаслоў- 
скую літаратуру ў фондах біб-
ліятэкі. Сярод іх стараверскае 
вы дан не XV стагоддзя, «Трыёдзь 
каляровая» 1768 года, багаслоў-
скія часопісы і кнігі-мініяцюры. 
Госці падарылі фонду біб ліятэкі 
БДУ сучасныя фундамен тальныя 
рэлігійныя выданні. Ся род пада-
рункаў – Тора з сучасным тлу-
мачэннем, Каран з арабскім тэк-
стам і перакладам сэнсаў,  
Новы Запавет з перакладам на 
 беларускую мову, фотаальбом 
«Касцёлы Беларусі», «Распавядзі 
мне пра іслам: кароткая энцыкла-
педыя для пачаткоўцаў». 

У рамках мерапрыемства ад-
былося пасяджэнне круглага ста-
ла. Прарэктар па выхаваўчай ра-
боце і сацыяльных пытаннях Іван 
янушэвіч адзначыў, што БДУ 
з’яўляецца храмам навукі, сэрца 
якога – Фундаментальная біблі я-
тэка. Старажытныя выданні, па  
яго меркаванні, натхняюць не  
толькі на вучобу, але і на навуковыя 
даследаванні.

Навуковы кансультант праекта 
«Дыялог культур і рэлігій», дэкан 
гістарычнага факультэта, прафе-
сар аляксандр Каханоўскі 
адзначыў:

– Для Беларусі характэрны дух 
талерантнасці. Духоўныя трады-
цыі, закладзеныя здаўна, павінны 
быць перададзены маладому  
пакаленню. Таму мерапрыемствы 
накіраваны ў першую чаргу на 
 нашых студэнтаў. Праект выклікаў 
у іх велізарную цікавасць. Мы пла-
нуем працягваць мерапрыемствы 
ў рамках праекта і расці духоўна. 
«Дыялог культур і рэлігій» быў 
прадстаўлены на XIX рэспублі-
канскай выставе навукова-мета-
дычнай літаратуры, педагагічнага 
досведу і творчасці навучэнскай 
моладзі.

Куратар праекта аліна Вера-
мейчык, намеснік дэкана па вы-
хаваўчай рабоце гістарычнага фа-
культэта, адзначыла, што рэлігій-

ныя арганізацыі прымалі ўнівер-
сітэт вельмі цёпла і шчыра. У БДУ  
з нецярплівасцю чакалі візіту ў  
адказ і рыхтаваліся да прыезду  
гасцей з асаблівымі пачуццямі.

Апостальскі адміністратар Мін-
ска-Магілёўскай архідыяцэзіі біс-
куп Казімір Велькаселец адз на-
чыў, што ў рэлігіях ёсць агульныя 
пастулаты:

– Самая галоўная Божая запа-
ведзь: любі Бога і блізкага свайго, і 
мы імкнёмся гэта пашыраць.

Пісьменнік і даследчык рукапі-
саў Карана Максат авезаў, аўтар 
прац па ісламе і рэлігійных пера-
кананнях мусульман, падзякаваў 
БДУ за ініцыятыву:

– Фундаментальная бібліятэка 
БДУ – значны ўнёсак у гісторыю 
 нашай краіны і развіццё будучыні. 
Мы дорым невялікія працы, у якіх 
паспрабавалі адлюстраваць ма-
ленькі крок мусульман у будучыню 
нашай краіны, каб яны маглі раз-
віваць той самы ўнікальны дух  
любові паміж нацыямі і канфесі- 
ямі Беларусі. Каб мы не мелі 
патрэбы ў прынесеных звонку 
ідэях, а на раджалі ўласныя ідэі, 
якія сыхо дзяць з нашага нава-
колля. Уніка льнага клімату, тале-
рантнасці і любові да блізкага. У 
Мінскую саборную мячэць пры -  
хо дзяць студэнты з блізкага за-
межжа, і мы імкнёмся максімальна 

данесці да іх нашы аўтэнтычныя 
погляды.

Рыгор абрамовіч, галоўны ра-
бін рэлігійнага аб’яднання абшчын 
прагрэсіўнага іўдаізму, пахваліў 
універсітэт за праект:

– Гэта выдатная праграма, у 
рамках якой студэнты наведалі 
 нашу сінагогу. Пытанні, якія яны 
 задавалі, паказваюць высокі ўзро-
вень адукацыі, які яны атрымлі -   
ва юць ва ўніверсітэце. Мая сус-
трэча з БДУ прайшла 20 гадоў 
 таму, калі я сам студэнтам быў 
 удзельнікам шэрагу дыскусій.  
Удвая прыемна праз некаторы час 
вярнуцца сюды. 

Працягнулася мерапрыемства 
сумесным чаяваннем. За што ар-
ганізатарам асобна падзякавалі 
яго ўдзельнікі: «Атрымліваецца 
 вось проста так пасядзець за 
 ад  ным сталом усім разам. Са 
студэнтамі і кіраўніцтвам БДУ аб-
меркавалі пытанні далейшага су-
працоўніцтва ў выхаванні мола дзі. 
Пагаварылі пра рэлігійны ту рызм, 
абмеркавалі рэканструкцыю і рэс-
таўрацыю санктуарыя ў Будславе, 
нядаўна пацярпелага ад пажару». 

Студэнты задалі пытанні пра 
 сацыяльнае служэнне канфесій у 
грамадстве. Архімандрыт Сергій 
(Акімаў), рэктар Мінскай духоўнай 
семінарыі, пахваліў дапытлівасць 
студэнтаў, пагадзіўшыся, што на 

канфесіях ляжыць адмысловая 
 адказнасць. Нярэдка ў нашым све-
це менавіта рэлігійныя канфлікты 
з’яўляюцца асновай нянавісці і 
 ўзброеных супрацьстаянняў. Таму 
вельмі радуе, што наша маладое 
пакаленне разумее важнасць міру  
і згоды ў грамадстве.

Напрыканцы сустрэчы студэнты-
актывісты гістарычнага факультэта 
Юрый Тамковіч і аляксандра 
Мядзведзева распавялі пра пра-
екты, прымеркаваныя да святка-
вання 100-годдзя БДУ. Гэта цыкл 
дакументальных фільмаў, апошні з 
якіх прысвечаны першаму рэктару, 
– «Пічэта. Жыццё і лёс»; тэматыч-
ныя экскурсіі «Памяць жыве ў пака-
леннях» па месцах ваеннай славы; 
праект «Памяць і слава» на чале з 
прафесарам Алегам Яноўскім пра 
фарміраванне акадэмічнай суполь-
насці БДУ; база даных «Воіны-
землякі, якія загінулі ці зніклі   
без вестак на франтах Вялікай  
Айчыннай вайны», якую курыруюць 
Дзмітрый Бузун і Вікторыя Латы
шава. У ёй – спісы загінулых і 
зніклых без вестак па імені, годзе 
нараджэння і званні. Да таго ж –
вірутальная выстава «Праз церні 
да зорак», серыя кніг «Інтэлекту-
альная эліта Беларусі» і актыўны 
ўдзел ў канферэнцыях і публіка-
ванне навуковых артыкулаў.

Надзея МаРХЕЛЬ
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3Навука

аб’явы

Нашы юбІляры

Landscape – гэта 
комплексная 
ўніверсальная 
тэхналогія поўнага 
цыкла, якая дазваляе 
ачысціць участак 
забруджвання  
з паўнавартасным 
аднаўленнем 
біялагічнага патэнцыялу 
экасістэмы.

  
БДУ Ў СМІ БЕЛАРУСІ

Тэхналогія Landscape: ад ямы 
з адходамі да травы і ялінак

Да ЎваГІ

– дзмітрый, грунтоў, забруджаных  
нафтапрадуктамі, даволі шмат. як іх 
чысцяць сёння?

– Працуючы з дарожнымі гаспадаркамі 
нашай краіны, мы заўважылі, як шмат у іх  
назапасілася адходаў бітуму і мазуту. Яны, як 
правіла, проста захоўваюцца на прадпры-
емствах. Калі гаварыць пра грунты, забру-
джаныя нафтапрадуктамі, то сёння ў свеце 
выкарыстоўваецца такая тэхналогія: грунт 
накіроўваюць на спецыялізаваныя прад-
прыемствы па перапрацоўцы ці выкарыстан-
ні адходаў, дзе яго загружаюць у спецыя-
льныя печы і награваюць. У гэтага спосабу 
некалькі істотных недахопаў: па-першае, пры 
тэрмічнай апрацоўцы ўтвараюцца атрутныя 
прадукты гарэння, па-другое, перавозка 
грунту і нагрэў – даволі дарагія працэсы. 
Акрамя таго, шыхта, якая атрымліваецца ў 
выніку, – нежыццяздольны грунт, у якім выпа-
лена ўся арганіка, у тым ліку і карысная. Мы  
ж прапануем метад, які дазваляе працаваць 
наўпрост на месцы, дзе залягаюць адходы, 
таму выдаткі на перавозку выключаюцца. 

– У чым унікальнасць тэхналогіі 
Landscape?

– Гэта поўны цыкл розных методык і пады-
ходаў, якія можна адаптоўваць пад любыя 

тыпы аб’ектаў, што змяшчаюць адходы. 
Тэхналогія ўяўляе сабою шэраг мера-
прыемстваў, накіраваных на працу з 
рознымі відамі адходаў – вадкія адходы 
нафтапрадуктаў, руберойд, забруджаныя 
канструкцыі, грунт, насычаны нафтапра-
дуктамі і мікрапластыкамі, з рознай сту-
пенню забруджванняў ад малой да высо-
кай. Такім чынам, можна ўзяць практычна 
любы забруджаны ўчастак, нават з высо-
кай ступенню забруджвання, ачысціць яго  

і цалкам аднавіць біялагічны патэнцыял. У 
некаторых выпадках магчыма атрымаць і 
эканамічную выгаду: выняць на апраца-
ваным участку адходы нафтапрадуктаў і пе-
рапрацаваць іх у гідраізаляцыйныя і пад-
сыпныя матэрыялы, якія можна выкарыс-
тоўваць для дарожнага будаўніцтва.

– У чым каштоўнасць распрацоўкі для 
экалогіі?

– Істотнай праблемай сучаснай экалогіі 
шматлікіх краін з’яўляецца наяўнасць старых 
бітумасховішчаў, мазутных гаспадарак, 
прырэйкавых сховішчавых свіранаў, месцаў 
складавання нафтавага шламу. Нафташламы 
ўтвараюцца падчас здабычы, транспарта-
вання і перапрацоўкі нафты, пры дарожным 
будаўніцтве, вытворчасці асфальту і інш. 
Экалагічная небяспека нафташламаў заклю-
чаецца ў наяўнасці ў іх складзе таксічных 
кампанентаў і канцэрагенных рэчываў. Як 
ужо было адзначана вышэй, цяпер у свеце 
забруджаныя нафтапрадуктамі глебы спаль-
ваюцца, што вельмі неэкалагічна. 

Наша тэхналогія – гэта біялагічны метад 
ачысткі забруджанай адходамі нафтапра-
дуктаў глебы з дапамогай спецыяльных 
мікраарганізмаў. Яны «харчуюцца» забрудж-
вальнікам, расшчапляючы нафтапрадукты 
да вуглякіслага газу (СО2

) і вады (Н
2
О). Дзя-

куючы гэтаму дасягаецца аднаўленне біяла-
гічнага патэнцыялу забруджанага ўчастка і 
вяртанне яго ў гаспадарчы зварот. Пасля 
таго, як заканчваецца ежа бактэрый – 
забруджвальнік, яны гінуць, элімінуючыся 
звычайнай глебавай флорай, без рэшткаў.

– Падзяліцеся планамі па развіцці 
праекта. 

– Калектыўнымі высілкамі – над праектам 
працуюць супрацоўнікі біялагічнага факуль-
тэта, НДІ ФХП і «Унітэхпрам БДУ» – нам уда-
лося стварыць тэхналогію, якая вырашае 
праблему цалкам, гэта значыць адпавядае 
запытам рынку. Цяпер мы азначылі аб’ект, 
на якім будзе апрабаваны поўны цыкл тэхна-
логіі. У найбліжэйшай перспектыве наша 
задача сумесна са Стартап-цэнтрам БДУ – 
патэнтаванне і далейшая камерцыялізацыя 
распрацоўкі, у тым ліку на замежны рынак, 
паколькі нафтавыя забруджванні – прабле-
ма, актуальная для ўсяго свету. 

Валерыя БаНдаРЧЫК

У Беларусі каля 2 млн тон грунтоў, забруджаных 
нафтапрадуктамі, – гэта сотні аб’ектаў у кожнай вобласці 
краіны. Галоўным чынам яны ўтварыліся ў выніку працы 
нафтапрамысловасці яшчэ ў часы СССР, а сёння гэтыя адходы 
бітуму і мазуту ўяўляюць сабою адразу дзве праблемы. Па-
першае, на такіх участках нічога не расце, па-другое, яны 
небяспечныя: нярэдкія выпадкі, калі ў нафташламах патанаюць, 
не маючы магчымасці выбрацца самастойна, жывёлы і нават 
людзі. Як ачысціць і аднавіць забруджаныя нафтапрадуктамі 
грунты, прыдумалі навукоўцы БДУ. Пра ўнікальную распрацоўку 
Landscape, таннейшую і больш экалагічную за аналагі, 
распавёў кіраўнік праекта Дзмітрый САНДРЫГАЙЛА. 

У тэхналогіі беларускіх навукоўцаў удзельнічаюць спецыяльныя 
мікраарганізмы, якія «харчуюцца» нафтапрадуктамі і мікрапластыкам

Праект Landscape стаў рэзідэнтам Стартап-цэнтра БДУ 

03 чэрвеня Сікорскі Валерый Усеваладавіч, дацэнт 
кафедры фізічнай оптыкі і прыкладной інфарматыкі
05 чэрвеня азараў аляксей Іванавіч, дацэнт кафедры 
вэб-тэхналогій і камп’ютарнага мадэлявання
05 чэрвеня яловічава ядзвіга Казіміраўна, прафе-
сар кафедры глебазнаўства і геаінфармацыйных сістэм
10 чэрвеня гулакоў Іван Раманавіч, прафесар ка-
федры агульнай фізікі
18 чэрвеня Каўрыга Павел антонавіч, дацэнт ка-
федры агульнага землязнаўства і гідраметэаралогіі
19 чэрвеня Лізгара Вікторыя яўгенаўна, дацэнт 
кафедры экалагічнага і аграрнага права
22 чэрвеня Хоміч алена Віктараўна, дацэнт ка-
федры філасофіі і метадалогіі навукі
23 чэрвеня Лакцевіч Кацярына Вячаславаўна, да-
цэнт кафедры літаратурна-мастацкай крытыкі
25 чэрвеня Махонь Сяргей Уладзіміравіч, дацэнт 
кафедры рускай мовы
27 чэрвеня Хацько Вольга аляксандраўна,  
дацэнт кафедры экалагічнага і аграрнага права
28 чэрвеня Каваленка алена Іосіфаўна, дацэнт  
кафедры біяфізікі
28 чэрвеня арловіч Юрый Леанідавіч, загадчык  
кафедры біямедыцынскай інфарматыкі
30 чэрвеня зыбайла ала Іванаўна, дацэнт кафедры 
міжнароднага права

Урачыстае мерапрыемства Нацыяналь-
най камісіі Беларусі па справах ЮНЕСКа з 
нагоды 100-годдзя БдУ – БелТА, sb.by 
(28.05), Беларусь-1 (30.05), Беларусь-24 (31.05).

Вечар духоўнай музыкі і падзячнае на-
бажэнства з нагоды 100-годдзя БдУ – Бел-
ТА, sb.by, zviazda.by (21.05), СТБ, Беларусь-1, 
АНТ (22.05).

Пра экскурсію па слядах даваеннай 
гісторыі БдУ – БелТА, sb.by (12.05), zviazda.by, 
«Звязда» (19.05).

Спецыялістаў у галіне міжнароднага кі-
берправа будуць рыхтаваць у магістратуры 
БдУ – БелТА, zviazda.by, edu.gov.by (31.05).

Веламарафон «100 гарадоў да 100-год-
дзя ВНУ» – БелТА (21.05), АНТ, zviazda.by 
(26.05), «Звязда» (27.05).

Наведванне БдУ прадстаўнікамі вя-
дучых канфесій Беларусі – БелТА (12.05), 
СТБ, sobor.by (13.05).

XXVII Міжнародныя Кірыла-Мяфо-
дзіеўскія чытанні ў БдУ – БелТА, sb.by 
(17.05), СТБ, patriarchia.ru (18.05), «СБ. Бела-
русь сёння» (19.05).

Паводле інфармацыі 
прэс-службы БдУ

НдI ПРЫКЛадНЫХ фІзІЧНЫХ 
ПРаБЛЕМ ІМя а. Н. СЕўЧаНКІ БдУ

аБ’яўЛяЕ КоНКУРС  
На заМяшЧэННЕ ПаСадЫ:

НАВУКОВАГА СУПРАЦОўНІКА па спецыяльнасці 
01.04.07 (фізіка кандэнсаванага стану).

Тэрмін конкурсу – адзiн месяц з дня апублi
кавання аб’явы.

Адрас: г. Мінск, вул. Курчатава, 7, тэл. 2704843

БдУ абвяшчае прыём для атрымання па-
сляўніверсітэцкай адукацыі ў аспірантуры 
(дзённай, завочнай і ў форме суіскальніцтва)  
і дактарантуры (дзённай і ў форме суіска-
льніцтва) у 2021 годзе. 

Асобы, якія паступаюць у аспірантуру для наву-
чання ў дзённай ці завочнай форме атрымання 
адукацыі, здаюць уступны іспыт па спецыяльнай 
дысцыпліне. 

Кандыдацкія іспыты і залік па агульнаадукацый-
ных дысцыплінах павінны быць здадзены да пасту-
плення ў аспірантуру.

Для атрымання пасляўніверсітэцкай адукацыі ў 
аспірантуры ў форме суіскальніцтва здача ўступ-
нага іспыту не патрабуецца. Наяўнасць здадзеных 
кандыдацкіх іспытаў па агульнаадукацыйных 
дысцыплінах не абавязковая.

Асобы, якія паступаюць у аспірантуру для наву-
чання ў завочнай форме і ў форме суіскальніцтва, 
павінны мець вопыт практычнай працы не менш за 
два гады на пасадах, што патрабуюць наяўнасці 
вышэйшай адукацыі.

У дактарантуру прымаюцца асобы, якія маюць 
навуковую ступень кандыдата навук і з'яўляюцца 
аўтарамі навуковых артыкулаў, а таксама іншых 
матэрыялаў па выніках навуковых даследаванняў 
(манаграфій, матэрыялаў, якія адносяцца да 
аб'ектаў інтэлектуальнай уласнасці, зарэгістра-
ваных ва ўсталяваным парадку, матэрыялаў і (ці) 
тэзісаў дакладаў на канферэнцыях, справаздач 
пра выкананыя даследаванні і распрацоўкі, актаў 
(даведак) пра іх выкарыстанне, што пацвярджаюць 
удзел у выкананні дзяржаўных праграм навуковых 
даследаванняў, навукова-тэхнічных праграм і іна-
вацыйных праектаў), якія складаюць аснову для 
доктарскай дысертацыі.

Падрабязная інфармацыя пра план і правілы 
прыёму на сайтах БДУ (http://www.research.bsu.by; 
http://www.bsu.by) ці праз тэлефоны: 

+37517 209-51-73, +37517 209-50-24.
Прыём дакументаў ажыццяўляецца з 2 жніўня па 

30 верасня 2021 года на адрасе: г. Мінск, вул. 
Бабруйская, 9, каб. 414, 419. 

Час працы аддзела аспірантуры і дактарантуры: 
8.30–13.00 і 13.45–17.15 (панядзелак–чацвер), 
8.30–13.00 і 13.45–17.00 (пятніца).
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4 Да 100-годдзя бДУ

10 дзесяцігоддзяў БДУ
Час будаўніцтва, цаліны і космасу (1951–1961 гг.)
Адраджэнне галоўнага 
ўніверсітэта Беларусі ішло 
разам з аднаўленнем 
рэспублікі. Апошняе 
адбывалася дзякуючы 
дапамозе з боку іншых 
рэспублік, саюзнага цэнтра і 
самае галоўнае – напружанай 
працы беларусаў. Свой 
уклад у адбудову сталіцы 
Беларусі ўносілі студэнты 
і выкладчыкі БДУ.

аднаўленне карпусоў
Адраджэнне галоўнага ўніверсітэта Бе-

ларусі ішло разам з аднаўленнем рэспублікі. 
Апошняе адбывалася дзякуючы дапамозе  
з боку іншых рэспублік, саюзнага цэнтра і 
самае галоўнае – напружанай працы бела-
русаў. Свой уклад у адбудову сталіцы Бе- 
ларусі ўносілі студэнты і выкладчыкі БДУ. 
Перш за ўсё яны ўдзельнічалі ў аднаўленні 
галоўнага корпуса ўніверсітэта, каб як мага 
хутчэй вызваліць памяшканне мінскай 13-й 
школы, дзе займаліся пасля пераезду са 
Сходні. Як адзначалася ў справаздачным 
дакладзе партбюро на агульным сходзе 
партарганізацыі ўніверсітэта 24 лістапада 
1948 г.: «Восстановить корпуса при наличии 
огромного строительства во всей стране 
было нелегко… Немало пришлось порабо-
тать в связи с восстановлением ректору 
тов. Томашевичу и партийному бюро. Парт-
бюро мобилизовало на работы по восста-
новлению студентов летом 1947 г., боль-
шинство студентов отработало во время 
каникул почти месяц на строительстве, 
 кроме того, проведено 10 воскресников…»

Стыпендыя імя першага 
рэктара У. І. Пічэты

21 снежня 1948 г. БдУ атрымлівае імя 
У. І. Леніна. Пасля смерці летам 1947 г. 
першага рэктара БДУ, у адпаведнасці з пас-
тановай Урада СССР ад 27 чэрвеня 1947 г. 
«Аб ушанаванні памяці выдатнага савецкага 
вучонага гісторыка акадэміка У. І. Пічэты і  
аб заспячэнні яго сям’і», для студэнтаў і ас-
пірантаў уводзяцца стыпендыі яго імя ў  
маскоўскім і беларускім універсітэтах. Пер-
шай пічэтаўскай стыпендыяткай у сакавіку 
1948 г. стала студэнтка 3 курса гістфака,  
удзельніца Вялікай Айчыннай вайны В. У. 
Чапко, у будучыні вядомы беларускі гіс-
торык, доктар гістарычных навук. 

Самай значнай заставалася праблема 
забеспячэння ўніверсітэта памяшканнямі, а 
выкладчыкаў і студэнтаў – жыллём. Адбу-
дова памяшканняў БДУ, у якой актыўны  
ўдзел бралі студэнцкія будаўнічыя атрады, 
была завершана да пачатку 1950 г. У будын-
ку біяфака размясціліся гістарычны, філа-
лагічны, біялагічны факультэты, рэктарат, 
бібліятэка, чытальная зала, заалагічны му-
зей, клуб. Хімічны і геалагічны факультэты 
знаходзіліся ў будынку хімфака. Фізіка-ма-
тэматычны факультэт, друкарня і рэдакцыя 
газеты «За сталінскія кадры» размясціліся  
ў будынку фізфака.

Першыя замежныя студенты
Важнай падзеяй стала святкаванне 

30-годдзя БДУ ў кастрычніку 1951 г. Напя-
рэдадні юбілею адбыліся навуковыя чытан-
ні; у шматтыражцы, як і зараз, былі надру-
каваны цыклы артыкулаў з гісторыі ўні-
версітэта; адбыліся конкурсы, спартыўныя 
спаборніцтвы, тэатральныя пастаноўкі. 

Змены ў грамадска-палітычным жыцці 
СССР, якія адбываліся пасля смерці Сталіна, 

не маглі не закрануць усіх сфер дзейнасці 
ўніверсітэта. Сімвалам падзення «жалезнай 
заслоны» стала правядзенне ў Маскве ле-
там 1957 г. VI Сусветнага фестывалю мола-
дзі і студэнцтва, у якім удзельнічалі студэн-
ты, аспіранты і маладыя выкладчыкі БДУ.  
У якасці перакладчыкаў з польскай мовы  
на філалагічным факультэце працавалі ас-
піранты Я. С. Хвашчэўская, А. С. Кляўчэня, 
студэнт З. С. Маслоўскі. Каманда мата-
цыклістаў, якую ўзначальваў выкладчык  
кафедры гісторыі КПСС В. А. Рабцэвіч, 
выступіла у мотапрабегу ўніверсітэтаў  
СССР, які быў прысвечаны святу юнацтва і 
моладзі. Працягваўся абмен студэнтамі  
і выкладчыкамі паміж БДУ і вышэйшымі 
навучальнымі ўстановамі замежных краін.  
У канцы жніўня 1955 г. на вучобу ў БДУ пры-
ехала група студэнтаў з Польшчы, у 1956 г. 
– з Канады. У жніўні 1955 г. акадэмікі А. Н. 
Сеўчанка, Ц. М. Годнеў, Б. І. Сцяпанаў бралі 
ўдзел у Міжнароднай канферэнцыі па мір-
ным выкарыстанні ядзернай энергіі ў Жэ-
неве; восенню 1956 г. рэктар БДУ акадэмік 
К. І. Лукашоў удзельнічаў у ХХ Міжнародным 
геалагічным кангрэсе ў Мексіцы, а акадэмік 
І. С. Лупіновіч выступіў з дакладам на VI  
Сусветным кангрэсе глебазнаўцаў у Па ры-
жы. Летам 1955 г. быў камандзіраваны на 
год у Карэйскую Народна-Дэмакратычную 
Рэспубліку дацэнт геолага-геаграфічнага 
факультэта БДУ В. А. Дзяменцьеў; у студзе -
ні 1960 г. прафесар М. Р. Ларчанка і дацэнт 
Л. С. Абэцэдарскі былі запрошаны ў Вар-
шаўскі ўніверсітэт для чытання лекцый па 
беларускай гісторыі і літаратуры на аддзя-
ленні беларускай філалогіі.

«Едуць навасельцы па зямлі
 цаліннай»

Слова «цаліна» было на слыху студэнцтва 
ўніверсітэта сярэдзіны 1950-х гг., праз пяць 
гадоў ва ўжытак увайшлі новыя словы, 
выразы і прозвішчы: «космас», «штучны спа-
дарожнік Зямлі», «Юрый Гагарын» і інш. Па-
пулярная песня «Едут новоселы по земле 
целинной» гучала як у аўдыторыях, так і ў 
студэнцкіх інтэрнатах. Камсамольская ар-
ганізацыя БДУ ў пачатку 1955 г. вырашыла 
паслаць на цаліну атрад у складзе не менш 
за 400 чалавек. У верасні 1956 г. адбылася 
сустрэча першай групы студэнтаў-цалін-
нікаў, якія працавалі летам у зернесаўгасе 
імя М. В. Фрунзэ. Сноп цаліннай пшаніцы, 
які ўручыў прарэктару Г. А. Павецьеву са-
кратар камсамольскай арганізацыі ўнівер-
сітэта Я. М. Бабосаў, сімвалізаваў добрую 
працу студэнтаў БДУ і шчодры ўраджай у 
тыя першыя гады асваення цалінных і аб-
ложных зямель. Па выніках 1957 г. за ўдзел  
у асваенні цалінных зямель многія студэнты 
атрымалі дзяржаўныя ўзнагароды.

абсталяванне для лабараторый
Але ж галоўнае жыццё ўніверсітэта пра-

ходзіла ў студэнцкіх аудыторыях, даслед-
чыцкіх кабінетах і лабараторыях, на вучэб-
ных і вытворчых практыках на заводах і 
фабрыках, ў калгасах і саўгасах. Універсітэт 
наладзіў трывалае творчае супрацоўніцтва  
з вядучымі заводамі сталіцы Беларусі – 
МТЗ, МАЗ, велазаводам, радыёзаводам і 
інш. Вынікі сваёй навуковай працы кафед-
ры ўкаранялі ў вытворчасць, нягледзячы   
на недахоп абсталявання лабараторый, 
 цяжкасці бытавых умоў работнікаў. Так, у 
 запісцы Камітэта савецкага кантролю Са-
вета Міністраў БССР, якая была накіравана   
ў ЦК КПБ, адзначалася, што БДУ атрымаў 
абсталяванне, але «в лабораториях хими-
ческого и биологического факультетов  
ощущается недостаток новейших приборов 
и обору дования. Часть радиохимической 
лабора тории размещается в сыром и тем-

ном подвальном помещении. Университет 
имеет крайне слабую опытно-эксперимен-
тальную базу». У сувязі з гэтым Міністэрства 
будаўніцтва БССР абавязвалася паскорыць 
будаўніцтва навучальных карпусоў і памяш-
канняў для БДУ; прадугледжвалася сумесна  
з кіраўніцтвам універсітэта распрацоўка 
графікаў першачарговага будаўніцтва і ўво-
ду ў эксплуатацыю памяшканняў для ман-
тажу абсталявання праблемных і спецыялі-
заваных лабараторый. 

У сярэдзіне 1950-х гг. універсітэт уяўляў 
сабой значны адукацыйна-навуковы цэнтр  
у складзе 6 факультэтаў: філалагічны з  
аддзяленнямі беларускай мовы і літарату-
ры, рускай мовы і літаратуры, журналістыкі, 
логікі, псіхалогіі і рускай мовы; гістарычны  
з аддзяленнямі гісторыі і філасофіі; біёла
гаглебавы з аддзяленнямі біялогіі і глеба-
знаўства; хімічны; геолагагеаграфічны з 
аддзяленнямі геалогіі і геаграфіі; фізіка 
матэматычны з аддзяленнямі фізікі і матэ-
матыкі. Налічвалася 27 факультэцкіх і 9 
 агульнаўніверсітэцкіх кафедраў. Працавалі 
14 кабінетаў, 15 лабараторый, 2 музеі. 
Універсітэт меў батанічны сад, біястанцыю 
«Чырвонае Урочышча» з аддзяленнем на 
 возеры Нарач, бібліятэку і друкарню. 

 
Узбуйненне і ўздым навукі

У адпаведнасці з загадам агульнасаюз-
нага Міністэрства вышэйшай адукацыі, у 
кастрычніку 1954 г. Мінскі юрыдычны ін-
стытут быў рэарганізаваны ў юрыдычны 
факультэт БдУ. Да 27 кафедраў былі  
да лучаны 5 кафедраў новастворанага фа-
культэта. Падводзячы вынікі 1954 г., шмат-
тыражка ўніверсітэта (з 23 чэрвеня 1955 г. 
яна стане выходзіць пад назвай «Беларускі 
ўніверсітэт») адзначала, што ў БДУ на дзён-
ным аддзяленні вучацца 3536 студэнтаў, на 
завочным – 2538; на 46 кафедрах працуюць 
298 навуковых супрацоўнікаў, у тым ліку: 24 
дактары і прафесары, 68 дацэнтаў, 115 кан-
дыдатаў навук. У 1955 г. доктарскі корпус 
атрымаў папаўненне: абаранілі дысертацыі 
ў галіне філалагічных навук С. І. Карабан,  
М. Р. Ларчанка, біялагічных навук – І. М. Сяр-
жанін, хімічных навук – Р. Л. Старобінец.

Лідарамі навуковых даследаванняў 
выступалі загадчыкі кафедраў прафесары  
Б. І. Сцяпанаў, А. Н. Сеўчанка, Ц. М. Годнеў, 
Г. Г. Вінберг, Б. В. Ерафееў, К. І. Лукашоў,  
А. Д. Мышкіс і інш. 

Асабліва багатым на падзеі ў галіне гра-
мадскага і навуковага жыцця БДУ, як і ўсёй 
краіны, стаў 1956 год. Тады ўніверсітэт 
адзначыў сваё 35-годдзе. Яго прафесары 
М. А. Эльяшэвіч, У. І. Крылоў, А. В. Лыкаў,  
М. М. Сірата, М. П. Томін, М. П. Яругін  
былі абраны акадэмікамі АН БССР. Віцэ-
прэзідэнтам АН БССР стаў рэктар БДУ 
акадэмік К. І. Лукашоў. 

Падводзячы вынікі 35-гадовай дзейнасці 
ўніверсітэта, К. І. Лукашоў адзначыў, што ён 
з’яўляецца не толькі першай вышэйшай 
навучальнай установай рэспублікі, але і ба-
зай для стварэння шэрагу самастойных 
вышэйшых навучальных і навукова-даслед-
чых устаноў. Рэктар падкрэсліў, што за гады 
свайго існавання ўніверсітэт падрыхтаваў 
12 тыс. кваліфікаваных спецыялістаў; яго 
навукоўцы правялі важныя даследаванні 
прыродных багаццяў Беларусі, унеслі каш-
тоўны ўклад у вывучэнне гісторыі, мовы і 
літаратуры беларускага народа, распачалі 
даследаванні ў галіне фізікі паўправаднікоў  
і дыэлектрыкаў і іншых важных праблем 
прыродазнаўчых і гуманітарных навук. «Ас-
ноўная задача, якая сёння стаіць перад 
універсітэцкім калектывам, – казаў К. І. Лу-
кашоў, – далейшае паляпшэнне падрыхтоўкі 
спецыялістаў з улікам патрэбаў жыцця. На-
вукоўцам у сувязі з гэтым неабходна штодня 
павышаць якасць лекцый, семінарскіх і ла-

бараторных заняткаў, прывіваць студэнтам 
навыкі самастойнай працы, бязлітасна 
зжываючы метады шкалярства, дагматызму 
ў практыцы выкладання той ці іншай навукі ».

а. Н. Сеўчанка за маладыя
кадры

Грамадска-палітычныя падзеі, якія ад-
бываліся ў краіне, супалі з арганізацыйнымі 

Студэнты ў лабараторыі БДУ, 1954 г. 

Прафесар Г. Г. Вінберг, 1959 г. 

Праект галоўнага корпуса БДУ, 1957 г. 
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10 дзесяцігоддзяў БДУ
Час будаўніцтва, цаліны і космасу (1951–1961 гг.)

пераўтварэннямі ва ўніверсітэце. У сувязі з 
абраннем К. І. Лукашова віцэ-прэзідэнтам 
АН БССР на пасаду рэктара Беларускага 
дзяржаўнага ўніверсітэта рашэннем Бюро 
ЦК КПБ ад 9 красавіка 1957 г. быў пры-
значаны акадэмік АН БССР А. Н. Сеўчанка, 
даваенны выхаванец фізіка-матэматычнага 
аддзялення педфака БДУ. Ён, як адзнача-
юць сучасныя даследчыкі, ведаў універсітэт 

і яго жыццё, меў поўнае ўяўленне пра 
 справы, падзеі, узначальваючы кафедру 
фізічнай оптыкі. Яго своеасаблівым рэктар-
скім «крэда» стала выступленне на адным з 
пасяджэнняў вучонага савета ўніверсітэта, 
дзе ён заявіў: «Трэба рыхтаваць маладыя 
кадры, якія б маглі тварыць і рабіць вялікія 
адкрыцці». Што тычыцца задач, якія перш  
за ўсё павінен быў вырашаць універсітэт,  
то яны, на думку рэктара, заключаліся ў 
падрыхтоўцы навукоўцаў, «якія могуць раз-
віваць навуку». 

Аднак падрыхтоўка такіх кадраў была 
 немагчымай без належных умоў. Універсі -
тэт пашыраўся, патрабаваліся новыя па-
мяшканні для заняткаў, лабараторыі, інтэр-
наты для студэнтаў, кватэры для выклад-
чыкаў. Улічваючы ўсё гэта, 21 мая 1957 г. 
Урад БССР прыняў пастанову аб будаў-
ніцтве ў 1957–1959 гг. галоўнага корпуса 
ўніверсітэта. Яго фундамент быў закла-
дзены 2 ліпеня 1957 г. Праект распрацавалі 
 архітэктары М. Бакланаў і А. Духан. 

Актыўны ўдзел у будаўніцтве галоўнага 
корпуса, таксама як і інтэрната на 800 
месцаў і іншых універсітэцкіх аб’ектаў, пры-
малі студэнты. На працягу 1958–1959 гг.  
яны працавалі групамі па некалькі дзясят-
каў чалавек. Ужо ў канцы 1960 г. быў уве-
дзены ў эксплуатацыю інтэрнат на 831 
месца па вул. Дзімітрава. Нягледзячы на 
 цяжкасці, да 40-годдзя БДУ было скончана 
будаўніцтва галоўнага корпуса, што дазво-
ліла вырашыць шмат якіх праблем. 

Нашы ў космасе!
12 красавіка 1961 г. прыйшло паве-

дамленне аб запуску касмічнага карабля з 
чалавекам на борце, амаль што ўсе студэн-
ты і выкладчыкі ўніверсітэта выйшлі на ім-
правізаваны мітынг. Як успамінае выпускнік 
філфака 1963 г., загадчык кафедры тэорыі 
літаратуры БДУ прафесар В. П. Рагойша: 
«Той красавіцкі дзень 1961 года помніцца  
як цяпер. Мы, студэнты-трэцякурснікі філ-
фака (а ён складаўся тады з трох невялікіх 
аддзяленняў: беларускага, рускага і журна-
лістыкі), у актавай зале нашага корпуса па 
вуліцы Чырвонаармейскай [зараз тут 
месціцца гістфак БДУ – М. Ш.] слухаем  

чарговую лекцыю па палітэканоміі… І тут з 
грукатам расчыняюцца дзверы, у іх – радас-
на запыханы Жэня Радкевіч, які крычыць: 
„Нашы ў космасе!“ Што тут пачалося! Усе 
сарваліся з месцаў і панесліся з актавай  
залы. А ў калідорах корпуса з рупара 
радыёпрыёмніка пачало грымець: „Сообще-
ние ТАСС…“. Хто паспеў апрануцца ў гар-
дэробе, хто не паспеў – усе высыпалі на 
Чырвонаармейскую. Скрозь хмары выгля-
нула сонца. З усіх бакоў, з усіх устаноў  
(якая там праца!) на праспект сцякаліся 
 людзі. Тут жа самі шыхтаваліся ў калоны.  
Аднекуль узняліся над галовамі дэман-
странтаў вітальныя плакаты, нават партрэ-
ты Юрыя Гагарына ў гермашлеме, якога мы 
толькі вечарам убачылі з экрана тэлевізара. 
Луналі радасныя воклічы, гучалі песні. Каб 
усвядоміць тагачасную радасць ад першага 
палёту ў космас чалавека, ды яшчэ савец-
кага, павінен нагадаць, што космасам тады 
трызніла, бадай, усё чалавецтва. Прайшло 
ўсяго крыху больш за пяць гадоў, як былі 
 запушчаны першыя спадарожнікі Зямлі. 
Помню, як я зайздросціў свайму земляку 
Раману Руткоўскаму, які на год раней за 
 мяне скончыў Ракаўскую СШ, паступіў на 
матэматычны факультэт БДУ і мог у складзе 
студэнцкага „касмічнага гуртка“ па радыё-
прыборы слухаць рэальнае ціўканне спада-
рожніка». Гэта было сапраўды ўсенароднае 
свята, якое ўзнікла стыхійна. 

Адчуванне гонару за поспехі сваёй краіны 
ў космасе, за тое, што мы першыя, 
аб’ядноўвала ўсіх, ад першакурсніка да 
 прафесара ўніверсітэта.  

40-годдзе БдУ: перыяд
сталасці

У канцы 1950-х гг. працягвалася ўдаскана-
ленне структуры універсітэта, ствараліся 
новыя факультэты, кафедры, лабараторыі, 
інстытуты. Так, у сувязі з павелічэннем кан-
тынгенту студэнтаў фізіка-матэматычнага 
факультэта апошні быў падзелены ў адпа-
веднасці з загадам міністра вышэйшай  
адукацыі СССР ад 3 кастрычнiка 1958 г. на 
фізічны і матэматычны. У гэтым жа годзе 
быў створаны вячэрні факультэт (з 1960 г. – 
вячэрняе аддзяленне). Біёлага-глебавы і 

 геолага-геаграфічны факультэты 3 чэрвеня 
1959 г. быў ператвораны ў біялагічны і геа-
графічны. У верасні 1960 г. на геаграфічным 
факультэце пачала сваю дзейнасць ка-
федра глебазнаўства і геалогіі, якую ўзна-
чаліў нядаўна абраны акадэмікам Акадэміі 
сельскагаспадарчых навук БССР прафесар 
А. Р. Мядзведзеў; у наступным месяцы на 
гістарычным факультэце пачаў дзейнічаць 
Гісторыка-археалагічны музей. У 1961 г. 
былі створаны кафедры вышэйшай матэ-
матыкі і матэматычнай фізікі (загадчык 
 прафесар А. X. Турэцкі), фізічнай геагра- 
фіі замежных краін (загадчык прафесар  
В. Р. Заўрыеў), ядзернай фізікі і прымянення 
атамнай энергіі (загадчык дацэнт А. М. Пі-
сарэўскі); на базе кафедры агульнай і экс-
перыментальнай фізікі створана кафедра 
агульнай фізікі.

Універсітэт ўносіў важкі ўклад у пад-
рыхтоўку кадраў для эканамічна слаба-
развітых і залежных краін. З гэтай мэтай на 
падставе рашэння Савета Міністраў БССР 
ад 17 лістапада 1961 г. у БДУ быў створаны 
падрыхтоўчы факультэт.

Напярэдадні 40-годдзя БДУ вялікая гру-
па выкладчыкаў была адзначана дзяр-
жаўнымі ўзнагародамі. Ордэн Леніна атры-
малі рэктар А. Н. Сеўчанка, загадчыкі ка-
федраў М. Ф. Ярмоленка, І. Р. Некрашэвіч, 
прафесар Ц. М. Годнеў; ордэн Працоўнага 
Чыр вонага Сцяга – прарэктар А. Я. Малы-
шаў, загадчыкі кафедраў Б. І. Сцяпанаў  
і В. І. Сцяпанаў; ордэн «Знак Пашаны» –  
дэканы У. Р. Івашын, Д. А. Супруненка, за-
гадчыкі кафедраў Р. В. Булацкі, І. М. Луш-
чыцкі, М. М. Паўлючэнка, Ф. П. Шмыгаў.  
Медалём «За працоўную адзнаку» былі  
ўзнагароджаны дэканы факультэтаў М. Р. 
Ларчанка, П. З. Савачкін, загадчык кафедры 
Л. С. Абэцэдарскі; медалём «За працоўную 
адзнаку» – прарэктар Г. А. Павецьеў, дэканы 
І. Р. Цішчанка, І. І. Трухан, загадчыкі ка-
федраў М. І. Жыркевіч, У. А. Тамашэвіч.

Універсітэт увайшоў у пару сваёй ста-
ласці; напярэдадні былі новыя падзеі і  
дасягненні, а таксама новыя праблемы, 
 вырашаць якія будуць перш за ўсё самі 
выха ванцы БДУ.

дацэнт Міхаіл шУМЕйКа

Замежныя студэнты з Я. Бараноўскім, 1961 г. 

Прафесар Ц. М. Годнеў чытае лекцыю, 1951 г. Студэнты матфака, 1960 г. 

На цаліне, 1957 г. 

На раскопках, 1958 г. 

Будаўніцтва інтэрната па вул. Дзімітрава, 1958 г. 
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Самы важны вінт – каханне
З нагоды Міжнароднага 
дня сям’і, які штогод 
адзначаецца 15 мая, 
у нашым універсітэце 
прайшоў Тыдзень 
сям’і, які зладзілі 
псіхалагічная служба і 
пярвічная прафсаюзная 
арганізацыя 
работнікаў БДУ. 

Лайфхакі па спавіванні
У першы дзень ахвотнікі прайшлі 
экспрэс-дыягностыку «Гатоўнасць 
да сямейнага жыцця», з дапамогай 
якой даведаліся тып сямейных ад-
носін, вызначылі, якой важнай для 
іх якасцю павінен валодаць парт-
нёр, наколькі добра яны разуме-
юць паспяховыя сямейныя адно-
сіны. Замацавалі і ўдасканаль валі 
свае веды на практыкуме «Догляд 
немаўляці». Удзельнікі адпрацавалі 
навыкі спавівання, мыцця, нека-
торыя віды догляду немаўляці. 
Акрамя гэтага, даведаліся карыс-
ныя лайфхакі і парады ад матуль-
псіхолагаў, якія ўжо выхоўваюць 
некалькі дзетак. Спадзяёмся, што 
гэтыя веды і практычныя навыкі 
спатрэбяцца і ў сямейным жыцці,  
і ў выхаванні дзяцей. 

Хто больш грунтоўна хацеў 
 даведацца пра псіхалагічныя тон-
касці сямейнага жыцця, звярну-  
ліся ў кансультацыйны цэнтр псі-
халагічнай службы (па вул. Дзяр-
жынскага, 87), дзе прафесійны 
 псіхолаг асвятляў тэму: «Псіхала-
гіч ная дапамога на этапе пад-
рыхтоўкі да сямейнага жыцця. 
Ацэнка гатоўнасці да шлюбу. Ус-
ведамленне матываў стварыць 
сям’ю. Асабістая прастора пад 
 агульным дахам».

Слова, якое не сказала
жонка 

Таксама супрацоўнікі і студэнты на-
ведалі  фотавыставу «Сям’я вачыма 
вядомых людзей», якая праходзіла 
ў цэнтры групавой працы псіхала-
гічнай службы (Чурлёніса, 7). Да 
ўвагі гледачоў былі прадстаўлены 
сямейныя фатаграфіі вядомых асоб 
і іх выказванні пра сямейныя каш-
тоўнасці. Напрыклад, Альфрэд Хіч-
кок лічыў, што «шчаслівы шлюб – 
гэта шлюб, у якім муж разумее кож-
нае слова, якое не сказала жонка», 
а Антон Чэхаў казаў: «У сямейным 
жыцці самы важны вінт – гэта кахан-
не». Тут жа ўдзельнікі азнаёміліся і 
прапрацавалі сучасныя тэхнікі ся-
мейнай арт-тэрапіі ў арт-прасторы 
«СЕМЬ+Я».

арт-тэрапія канфліктаў
На наступны дзень усе пазнаёмі-
ліся з эфектыўнымі спосабамі 
вырашэння сямейных канфліктаў 
на арт-тэрапеўтычных практычных 
занятках з элементамі псіхалагіч-
нага трэнінгу «Сям’я ў сюжэтах і 
вобразах». Удзельнікі заняткаў з 
дапамогай асацыяцый і метафар 
апісвалі праблемныя і рэсурсавыя 
грані сваёй сям’і, а таксама разам 
шукалі шляхі вырашэння тупіковых 
пытанняў унутры сямейнай сіс-
тэмы. Ахвотнікаў даследаваць ра-
давую гемаграму (сем пакаленняў 
вашых продкаў і сувязі з імі) за-
прашала псіхалагічная гульня 
«Энергія роду». На практычных  
занятках «Сямейныя каштоўнасці» 
ўдзельнікі падзяліліся найбольш 

значнымі ў іх сям’і формамі праявы 
кахання, клопату, падтрымкі.

якія межы ў сям’і?
Супрацоўнікі, студэнты, а таксама 
іх бацькі мелі магчымасць атры-
маць кансультацыі на тэмы: «Псі-
халагічная дапамога на этапе 
адаптацыі да сямейнага жыцця. 
Прыняцце на сябе шлюбных роляў. 
Усталяванне межаў сям’і. Размер-
каванне сямейных абавязкаў».

У трэці дзень расчыніла свае 
 дзверы псіхалагічная гасцёўня 
«Усе сем’і шчаслівыя аднолькава», 
якая дала магчымасць пазнаёміц-
ца з рознымі мадэлямі сямейнага 
ладу. 

Студэнты і супрацоўнікі даведа-
ліся пра спосабы перажывання 
такіх эмоцый, як злосць, віна, 
крыўда, трывога, якія ўзнікаюць 
падчас сямейных канфліктаў, на 
занятках з элементамі псіхалагіч-
нага трэнінгу «Сям’я ў сэрцы».

У гэты ж дзень ахвотнікі змаглі 
атрымаць кансультацыю псіхолага 
па тэмах: «Псіхалагічная дапамога 
мужу і жонцы на этапе прыняцця  
рашэння мець дзіця. Разуменне га-
тоўнасці і матываў стаць бацькамі. 
Праясненне жаданняў і асцярог».

Разуменне будучай сям’і
Далей студэнты прынялі ўдзел у 
сацыяльна накіраваных акцыях 
«Сям’я – гэта…», «Сямейныя па-
сланні», «Дзякуем», «Сямейныя 
каштоўнасці», якія прайшлі на фа-
культэтах і ў інтэрнатах універ-
сітэта.

Было праведзена анлайн-
апытанне «Светапогляд сучаснага 
студэнта ў пытаннях сям’і і шлюбу».

І напрыканцы супрацоўнікі і 
студэнты нашага ўніверсітэта 
змаглі выказаць сваю думку, пункт 
гледжання, уражанні і меркаванні  

на тэму «Ідэальная сям’я ў маім 
разуменні», «Мая будучая сям’я» ў 
форме эсэ.

«Сваю будучую сям’ю я бачу ў 
каханні мужа, шчаслівым дзіцяці і 
разуменні, даверы паміж намі. Я 
лічу, толькі тады можна назваць 
сям’ю сапраўды шчаслівай». Палі-
на, 19 гадоў.

«Для мяне важнымі складнікамі 
ў сям’і з’яўляюцца паразуменне і 
адчуванне падтрымкі. Бо сям’я – 
гэта наша крэпасць, тое самае 
месца, дзе мы можам дазволіць 
сабе быць уразлівымі (шчырымі) і 
адкрытымі. А для таго, каб дасяг-
нуць такога ўзроўню даверных ад-
носін, неабходна з пяшчотай і тра-
пятаннем ставіцца да кожнага чле-
на сям’і, дарыць цяпло і каханне 
адзін аднаму». Марына, 20 гадоў

«Для большасці людзей  сям’я – 
гэта галоўным чынам толькі тыя 
 людзі, з якімі ты звязаны кроўнай 
сувяззю. Аднак для мяне ў разумен-
не сям’і ўваходзяць і тыя людзі, з 
якімі мы звязаны агульнымі інта-
рэсамі, ідэямі ці справамі. Тыя лю-
дзі, з якімі лёгка і проста размаў-
ляць, якія разумеюць і прымаюць 
мяне такой, якая я ёсць насамрэч». 
Юлія, выхавальніца інтэрната.

«У маім разуменні, муж і жонка  
ў сям’і з’яўляюцца перш за ўсё 
партнёрамі, якім добра разам. Яны 
не жывуць жыццём іншага чала-
века, не раствараюцца ў ім, маюць 
уласныя інтарэсы і мэты. Яны мо-
гуць падзяліць іх з другім ці не, але  
ў любым выпадку пакідаюць за са-
бой такую аўтаномную, асабістую 
прастору». Ілья, выкладчык.

Выказваем велізарную падзяку 
супрацоўнікам і студэнтам універ-
сітэта за ўдзел і спадзяёмся на плён-
нае супрацоўніцтва ў далейшым.

Ірына ПаПоК

Крэпасці вачыма дызайнераў
Студэнты і выкладчыкі БДУ  
ў праекце «Міжнароднай 
школы дызайну архітэктурна-
гістарычнага асяроддзя» (Расія).
Гарады-крэпасці – гэта ўнікальныя месцы на высокіх уз-
горках, якія захоўваюць у сабе гісторыю і ўклад жыцця 
жыхароў старажытнага горада. Сёння вобраз крапасной 
архітэктуры ў фокусе ўвагі дызайну асяроддзя. Міжна-
родная школа дызайну архітэктурна-гістарычнага ася-
роддзя – адукацыйны праект для навучання і сатворчасці 
маладых дызайнераў Расіі і Беларусі, якія працуюць у 
старажытных гарадах, з мэтай атрымання дадатковых, 
спецыфічных ведаў і кампетэнцый для праектнай дзей-
насці ў складаным гістарычным архітэктурным асярод-
дзі. Удзельнікамі праекта сталі студэнты, магістранты і 
выкладчыкі кафедры мастацтваў і дызайну асяроддзя 
ФСК БДУ. Сумеснае навучанне студэнтаў дзвюх розных 
дызайнерскіх школ Расіі і Беларусі праходзіла пад 
кіраўніцтвам спецыялістаў у галіне гісторыі, аховы пом-
нікаў, турызму і дызайну. 

Першым аб’ектам міжнароднай школы стала Смален-
ская крапасная сцяна. Дзейнасць вакол фартыфікацый-
ных збудаванняў была разбіта на два этапы. На першым 
этапе творчая група прафесійных маладых дызайнераў  
і студэнтаў профільных навучаль ных устаноў Расіі і Бела-
русі атрымалі тэарэтычныя веды і практычныя навыкі ў 
сферы аховы помнікаў, гісторыі, археалогіі, навучыліся 
асаблівасцям працы з архіўнымі і музейнымі фондамі, аз-
наёміліся з асновамі турысцка-экскурсійнай і культурна-
масавай дзейнасці. На другім этапе адбыліся выязныя 
семінары, майстар-класы на дыскусійных пляцоўках 
круглага стала з прэзентацыямі дызайн-канцэпцый. 

У архітэктурнае аблічча Смаленска неад’емна 
ўвайшла крапасная сцяна, збудаваная ў XVI стагоддзі. 
Для беларускіх земляў таксама было характэрна ўзвя-
дзенне абарончых збудаванняў, якія майстраваліся на 
тэрыторыі сучаснай Беларусі ў XIII–XVII стст.

Першыя замкі Беларусі будаваліся як агульнагарад-
скія княжыя цытадэлі (Гродзенскі замак). Да сярэдзіны 
XVI стагоддзя на першы план выходзяць замкі з басты-
ённай сістэмай умацаванняў (Заслаўскі, Ляхавіцкі замкі). 
Са стратай замкамі свайго абароннага значэння пачына-
ецца новы этап: феномен палацава-замкавага, а пасля 
палацава-сядзібнага будаўніцтва (Нясвіжскі комплекс, 
Гальшанскі палац). Беларуская зямля налічвае каля 116 
замкаў (Лідскі, Крэўскі, Быхаўскі замкі і інш.), каля 10 
абарончых храмаў (Мураванкаўская царква, Сынкавіцкая 
царква-крэпасць, Камайскі касцёл і інш.), а таксама мае 
дамы-крэпасці (Гайцюнішскі дом-замак).

У крапасным будаўніцтве Беларусі бралі ўдзел рускія 
ваяводы, пацвярджэннем чаго можа служыць «Полацка-
Віцебская даўніна» 1912 года, якая складаецца з апісан-
ня будаўніцтва гарадоў-крэпасцяў і іх месцазнаходжан-
ня. Такім чынам, будаўніцтва крэпасцяў уяўляла сабой 
прыклад творчага сінтэзу беларускіх і рускіх горадабу-
даўнікоў. Дадзенае ўзаемадзеянне адбывалася ў XVI– 
XVIII стагоддзях і працягваецца дагэтуль. На сённяшнім 
этапе развіцця грамадства, культуры, а ў прыватнасці 
дызайну асяроддзя стаіць задача па захаванні ўнікальна-
га гістарычнага асяроддзя вакол значных аб’ектаў. 

Дадзены праект дапамагае дызайнерам-пачаткоўцам 
пашырыць свае веды і спрыяе атрыманню добрых 
 практычных навыкаў па распрацоўцы рэальных дызайн-
праектаў вакол гістарычных будынкаў і збудаванняў,  
якія не разбураюць, а захоўваюць унікальную гістарыч-
ную значнасць асяроддзя вакол такіх аб’ектаў.

Распрацоўка сумеснага эксперыментальнага праекта 
кафедры мастацтваў і дызайну асяроддзя ФСК БДУ са 
Смаленскім рэгіянальным аддзяленнем Саюза дызай-
нераў Расіі па музеефікацыі гістарычных прастор Сма-
ленскай крэпасці з’яўляецца цікавым досведам у сферы 
дызайну асяроддзя ў гісторыка-культурных прасторах, 
якія спрыяюць параўнальнаму вывучэнню архітэктурна-
мастацкай спадчыны Беларусі і Расіі, і мы спадзяёмся на 
яго развіццё і працяг.

Кацярына МоХаВа
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Станаўленне прадпрымальнай асобы 
Распавядаем пра досвед навучальнай бізнес-кампаніі

Навучальная бізнес-
кампанія – што гэта за 
актуальная практыка 
ўстаноў агульнай 
сярэдняй адукацыі і як 
яна спрыяе выхаванню 
новага пакалення 
моладзі? Распавяла 
аўтар навучальнага 
дапаможніка 
«Асновы дзейнасці 
навучальнай бізнес-
кампаніі» прафесар 
эканамічнага факультэта 
Любоў ШУМСКАЯ.

Пра этапы станаўлення
прадпрымальнай асобы

Зварот да праблемы прадпры-
мальнасці, прадпрымальніцкай 
кампетэнтнасці асобы – новая 
 тэма для сучаснага адукацыйнага 
працэсу. Яна абумоўлена зменай 
сацыяльных умоў жыцця грамад-
ства, фарміраваннем рынкавых 
адносін. Прыярытэт аддаецца  
эканоміцы ведаў, галоўны нематэ-
ры яльны актыў якой – чалавечы 
капітал. Істотна змяняюцца па -  
т ра баванні працадаўцаў да спе-
цыяліста-выпускніка: нароўні з 
якасцю прафесійнай падрыхтоўкі 
на пярэдні план высоўваюцца 
патрабаванні да яго як асобы. 

На сучасным рынку працы за-
патрабавана прадпрымальная 
асоба: крэатыўная, адказная, са-
мастойная, амбіцыйная, якая  
ўмее выбудоўваць камунікацыі, 
прымаць рашэнні ў сітуацыі ня-
вызначанасці, генераваць ідэі  
для праектаў і ўвасабляць іх у рэ-
альны прадукт. 

Пры гэтым трэба размяжоўваць 
паняцці «прадпрымальніцтва» 
(разнавіднасць эканамічнай дзей-
насці) і «прадпрымальнасць» (ін-
тэгральная асобасная якасць, аб-
салютна неабходная для паспя-
ховасці прадпрымальніцкай дзей-
насці). Варта выразна разумець, 
што ў сучасным свеце прадпры-
мальным павінен быць не толькі 
прадпрымальнік, але фактычна 
кожны чалавек.

Памылкова лічыць, што станаў-
ленне прадпрымальнай асо  бы – 
місія выключна вышэйшай школы. 
Прадпрымальніцкія якасці, прад-
прымальніцкую кампетэнтнасць 
асобы неабходна паслядоўна фар-
міраваць на ўсіх ступенях сістэмы 
адукацыі, пачынаючы ад дашколь-
нага выхавання да ўніверсітэцкай 
падрыхтоўкі. У гэтым працэсе мы 
вылучаем тры асноўныя этапы: 

– дашкольны як азнаямленчы 
этап разумення найпрасцейшых 
базавых паняццяў эканамічнай  
пісьменнасці. І прыклады гэтаму ў 
нашай адукацыйнай практыцы  
ўжо ёсць: папулярная цяпер у вы-
хавальнікаў дзіцячых садоў кніга 
вядомага беларускага дзіцячага 
пісь менніка Уладзіміра Ліпскага 
«Грошык і таямнічы кошык». Але 
нароўні з падобнымі кнігамі бу-
дучыня за актыўнымі гульнявымі 
тэхнікамі эканамічнай скіравана-
сці, якія яшчэ трэба стварыць для 
дашкольнікаў;

– атрыманне агульнай сярэд-
няй адукацыі як прапедэўтычны 
этап. Яго місія – забяспечыць 
падрых тоўку навучэнцаў да 
ўсвядомле нага выбару будучай 
прафесійнай дзейнасці. У гэтым 
плане актуальнае не толькі пасля-
доўнае зас ваенне асноў эканаміч-
ных ведаў праз факультатывы, 

спецкурсы, але і развіццё вышэй-
названых намі асобасных якасцяў і 
здольнасцяў з дапамогай інава-
цыйных адукацыйных практык. Да 
іх адно сіцца навучальная бізнес-
кампанія. Распавяду пра яе спе-
цыфіку падрабязней ніжэй;

– прафесійная адукацыя, на 
вяршыні якой знаходзіцца вышэй-
шая школа. На гэтым этапе ўжо 
даволі падрыхтаваныя і матыва-
ваныя ў эканамічным плане 
студэнты атрымліваюць магчы-
масць распрацоўваць і ўвасаб -
ляць у рэальныя бізнес-праекты 
свае ідэі праз удзел у дзейнасці 
стартап-цэнтраў, тэхнапаркаў,  
бізнес-інкубатараў. Добры прык-
лад – міжнародны штогадовы  
конкурс бізнес-ідэй і стартапаў 
Startup Heart, які праводзіцца на 
базе эканамічнага факультэта 
БДУ. У якасці яшчэ аднаго прык-
ладу магу прывесці ўнікальны  
досвед кафедры інаватыкі і прад-
прымальніцкай дзейнасці экана-
мічнага факультэта БДУ па рас-
працоўцы навучальна-праграмнай 
дакументацыі і вядзенні факульта-
тыва «Асновы прадпрымальніцкай 
дзейнасці» для сту дэнтаў трэціх 
курсаў на 14 факуль тэтах БДУ. 

Пра навучальную 
бізнес-кампанію

Сутнасць адукацыйнай практыкі 
«навучальная бізнес-кампанія» – 
вывучаць вытворчыя працэсы 
прадпрыемства праз дзелавую 
 гульню. Такая практыка як форма 
была распрацавана яшчэ ў 1860 
годзе чэшскім прафесарам Адэн-
талем. Яна была названа «наву-
чальнае бюро». Па задуме аўтара, 
навучальнае бюро прызначалася 
для навучання спецыялістаў 
вытворчай сферы. З часам з’яві-
ліся новыя мадыфікацыі гэтай  
дзелавой гульні. Яны прымяняюц-
ца ў 40 краінах: на вытворчасці  
і ў навучальных установах пад  
назвай «навучальная фірма».

З 2010 г. такую практыку пад 
назвай «школьная/вучнёўская  
бізнес-кампанія» сталі ўкараняць 

установы адукацыі Мінскай воб-
ласці. 

У 2015 г. цэнтру развіцця мо-
ладзевага прадпрымальніцтва 
эканамічнага факультэта БДУ, 
дырэктарам якога была я, Мініс-
тэрства адукацыі даручыла рас-
працаваць праект па навукова- 
метадычным забеспячэнні такой 
практыкі. Наш даследчы калектыў 
прапанаваў уніфікаваць яе назву. 
Так з’явілася новае паняцце «на-
вучальная бізнес-кампанія (НБК)». 
Зараз яго паўсюдна выкарыс тоў-
ваюць у беларускіх сферах адука-
цыі і бізнесу. 

Калі працавалі над праектам, 
вывучылі досвед НБК у шматлікіх 
установах адукацыі Беларусі і 
іншых краін. Растлумачу, у чым яе 
сутнасць. У рамках дадатковай 
адукацыі ў навучальных установах 
у вольны ад асноўных заняткаў час 
ініцыятыўныя дзеці ствараюць 
НБК для рэалізацыі пэўнай прад-
прымальніцкай ідэі. Для гэтага 

фарміруецца каманда, размяр-
коўваюцца ролевыя функцыі яе 
 ўдзельнікаў (кіраўніка, менеджа-
ра, маркетолага, бухгалтара і г. д.), 
распрацоўваюцца стратэгія рэа-
лізацыі ідэі, бізнес-праект і бізнес-
план. У якасці мадэратара дзей-
насці НБК выступае куратар – педа-
гог гэтай навучальнай установы. 

Я апісала мадэльнае ўяўленне 
НБК. Але на практыцы мы выявілі, 
што дзейнасць НБК носіць даволі 
спантанны характар. Куратары 
працуюць на грамадскіх пачатках. 
Яны педагогі-прадметнікі, якія не 
валодаюць належнымі ведамі і 
кампетэнцыямі ў эканамічнай 
сферы і прадпрымальніцтве. 

Была зроблена выснова, што 
для забеспячэння прававога ста-
тусу педагога як куратара НБК яму 
неабходная нароўні з асноўнай 
адукацыяй дадатковая эканаміч-
ная падрыхтоўка. Цяпер яе мэта-
згодна ажыццяўляць праз павы-
шэнне кваліфікацыі ў інстытутах 
развіцця адукацыі. 

Пра эксперымент 
па стварэнні
навучальных бізнес-
кампаній

Для абагульнення досведу, рас-
працоўкі і ўкаранення праграм -
най дакументацыі, павышэння  
такой кваліфікацыі на базе ЦРМП 
эканамічнага факультэта БДУ ў 
2017/2018 навучальным годзе 
праводзіўся эксперымент па 
падрыхтоўцы навучэнцаў (патэн-
цыйных кіраўнікоў НБК) і педаго-
гаў (патэнцыйных куратараў НБК) 
да стварэння навучальных бізнес-
кампаній. Яны прадстаўлялі 18 
 устаноў адукацыі Цэнтральнага 

раёна Мінска. Праект актыўна  
падтрымлівала адміністрацыя 
раёна, а яго спонсарам выступіў 
«БСБ Банк».

Адным з галоўных вынікаў экс-
перыменту стала распрацоўка 18 
бізнес-праектаў у сферы адука-
цыйных, турыстычных і сацыяль-
ных паслуг. Некаторыя праекты 
былі глыбока прапрацаваны і рэа-
лізаваны ў гатовыя прадукты.  
Дзеці стваралі канцэпцыю адука-
цыйна-забаўляльнага цэнтра, 
электронны даведнік, мадэль 
гурт ка па кіберспорце і г. д. Пры-
думлялі, як запусціць і наладзіць 
вытворчасць экасумак і аксэсу-
араў з атласных стужак. А праект 
«Інфашэрынг» па пабудове сеткі 
камунікацый паміж жыхарамі раё-
на, установамі адукацыі і муніцы-
пальнымі ўладамі каманды сярэд-
няй школы № 48 увайшоў у лік 
конкурсных праектаў, рэкаменда-
ваных для ўдзелу ў Startup Heart.

Атрыманыя веды вучні і іх ку-
ратары ўвасобілі ў развіццё НБК  
у сваіх установах адукацыі. Яны 
прыходзілі на заняткі з гарачымі 
вачыма, прапаноўвалі і абмяр-
коўвалі крэатыўныя ідэі, творча 
падыходзілі да любога задання, 
вучыліся з цікавасцю. 

Што паказаў эксперымент? У 
дзяцей змяніўся вобраз мыслен-
ня – яны сталі больш рацыяналь-
нымі, умеюць планаваць, кіравац-
ца эканамічнымі ведамі. Гэта  
сталі адзначаць як іх педагогі, так  
і бацькі. Настаўнікі, якія прайшлі 
навучанне, сталі больш творчымі, 
пашырылі гарызонты свайго 
мыслення, натхніліся ідэямі для 
новых напрамкаў у сваім пра-
фесійным развіцці.

Важным вынікам працы стала 
падрыхтоўка і публікацыя аўтар-
скім калектывам у складзе Л. І. 
Шумскай, С. В. Дубкова, Н. В. Бар-
дачовай навучальнага дапамож-
ніка «Асновы дзейнасці навучаль-
най бізнес-кампаніі» з грыфам 
Міністэрства адукацыі Беларусі. 

Кніга выйшла ў лютым 2021 г. 
тыражом 1000 асобнікаў. З іх 700 
асобнікаў атрымалі інстытуты раз-
віцця адукацыі і навучальныя ўста-
новы нашай краіны. 

На XIX Рэспубліканскай выставе 
навукова-метадычнай літаратуры, 
педагагічнага досведу і творчасці 
навучэнскай моладзі, якая прай-
шла ў красавіку, Міністэрства 
 адукацыі ўзнагародзіла аўтарскі 
калектыў кнігі дыпломам I ступені. 
Навучальны дапаможнік таксама 
атрымаў залаты медаль на міжна-
родным конкурсе «Наватар» (г. Но-
ва сібірск, Расія). 

Працу над праблемай станаў-
лення прадпрымальніцкай кампе-
тэнтнасці асобы ў адукацыйным 
працэсе мы будзем працягваць.

Марыя шНа

Варта разумець,  
што ў сучасным свеце 
прадпрымальным 
павінен быць не толькі 
прадпрымальнік,  
але фактычна кожны 
чалавек.
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Культура

Мастацтва згуртаванасці
Народная харавая 
капэла БДУ была 
арганізавана яшчэ 
ў 1946 г. Сёлета ёй 
спаўняецца 75 гадоў. 
З іх ужо 20 гадоў 
кіраўнікамі калектыву 
з’яўляюцца Вольга і 
Аляксандр МІНЯНКОВЫ. 
Юбілей святкуе і XV 
Міжнародны форум 
моладзевых і студэнцкіх 
хароў «Папараць-кветка 
БДУ», арганізатарам 
якога з’яўляецца капэла. 
Праблем з размеркаваннем пра-
цоўных абавязкаў у пары кіраўнікоў 
капэлы няма. Аляксандр – дыры-
жор і пераважна працуе менавіта з 
калектывам. Падбірае рэпертуар і 
займаецца творчай працай і непа-
срэдна студэнтамі. Вольга ж зай-
маецца перамовамі, дакументамі, 
праектамі, пошукам конкурсаў. 
Тым, што знаходзіцца па-за калек-
тывам. «І напісаннем твораў», – 
удакладняе Аляксандр. Сёлета 
 капэла і праўда ўзяла ў рэпертуар 
шмат твораў Вольгі. Калектыў пла-
наваў зрабіць творчы вечар і запі-
саць уласны дыск. Але з-за кавіду 
задуму прыйшлося адкласці. 

«Музыка Мінянковай, 
словы…»

Вольга – вядомы кампазітар. Яна 
двойчы займала другое месца ў 
санкт-пецярбргскім конкурсе кам-
пазітараў «Харавая лабараторыя 
XXI ст.». Раней яна адпраўляла 
свае творы: «Кара годная», «Да-
рожка», «Ойча наш». І тыя былі  
выдадзены ў Расіі.

«Мне было ўсцешна, калі ў 
зборніку ў творы „Карагодная“ 
стаяла: „музыка Мінянковай, сло-
вы народныя“. Я так зразумела, 
што стылізацыя атрымалася, бо 
тэкст там мой. Ну а яны вырашылі, 
што народны».

«Карагодная» – гэта вясельная 
песня. Дзякуючы таму, што Вольга 
пісала так, каб песня адпавядала 
самому вясельнаму абраду, шмат-
лікія рускія калектывы цяпер вы-
конваюць гэту песню. 

«Той жа Ніжні Ноўгарад выкон-
вае. Наш брэсцкі калектыў. „Да-
рожку“ спяваюць. Калі мне пішуць, 
я з радасцю адсылаю ноты. Гро-
шай за гэта не бяру».

У Вольгі ёсць і іншыя творы. Яна 
спадзяецца, што неўзабаве хор 
запіша ўсе песні і выдасць дыск. 
Святочны хор Свята-Елісавецін-
скага манастыра, дзе Вольга сама 
ўжо шмат гадоў спявае, выконвае 
яе твор «Мы». 

Хор – адзіны арганізм
Калі разглядаць студэнцкі калек-
тыў, то асаблівасцю студэнцкага 
хору Аляксандр і Вольга назы -     
ва юць пастаяннае абнаўленне  
ўдзельнікаў. Адны студэнты пры-
ходзяць, іншыя заканчваюць сваю 
вучобу і сыходзяць, і кожны раз 
даводзіцца пачынаць нанова, 
навучаць, уводзіць у праграму. Як 
правіла, набор у капэлу адбыва-
ецца раз у год, у верасні. 

«Харавое мастацтва прывабнае 
тым, што калі ты там хоць трохі 
штосьці чуеш і спяваеш, то ты  
можаш быць удзельнікам хору».

У гэтым мастацтве галоўнае – 
згуртаванасць. Хор – адзіны ар-
ганізм, дзе кожны павінен выкон-
ваць сваю функцыю, не выбівацца  
з агульнага рытму. Але маладым 
людзям часта хочацца вылучыцца. 

«Улюбёнае пытанне новага 
 чалавека ў хоры: „Мяне чуваць?“ 
Мы заўсёды гаворым, што трэба, 
каб цябе не было чуваць. Калі  
цябе чуем, гэта дрэнна». 

«Яркіх салістаў, якія спяваюць 
толькі сольныя партыі, у нас няма. 
І не трэба. Моцныя галасы, я лічу,  
у хоры ўсё-такі шкодзяць. Хор – 
выключна калектыўная праца. Але 
кожны чалавек у хоры – асоба, і да 
яго трэба знайсці пэўны падыход». 

Нягледзячы на гэта, соль ныя 
партыі ў рэпертуары ўсё-такі 
 можна пачуць. Праўда, дадаюць  
іх хутчэй для цікавасці саміх сту-
дэнтаў. Бо гэта ўжо зусім іншая 
праца, больш адказная. У сумес-
ным выкананні можна часам сха-
ваць свае памылкі, а ў сольнай 
партыі так зрабіць не атрымаецца. 

На праслухоўванне прыходзіць 
у сярэднім 60 чалавек. Таксама і з 
іншых універсітэтаў. У калектыве 
ёсць і выпускнікі БНТУ, і ўжо ды-
пламаваныя медыкі. Шмат і тых, 
хто ўжо адвучыўся, але застаўся  
ў нас дагэтуль. 

Упершыню сёлета ў калектыве 
спявае выкладчык – Вольга Мала
шанкава з факультэта міжнарод-
ных адносін. Раней у хоры дзей-
нічала ўмова, што набіраюцца  
ўдзельнікі да пэўнага ўзросту,  
але гэтым разам кіраўнікі ры-
зыкнулі абысці гэта правіла і не 
пралі    чы ліся. 

аматары як
прафесіяналы

«Нашы музыкі – гэта студэнты –  
 ге ографы, фізікі, хімікі. У кагосьці 
ёсць пачатковая музычная школа, 
у кагосьці няма. Хтосьці можа з   
нот чытаць, а хтосьці наогул іх   
не ведае і можа  толькі на слых 
успрымаць». Ня гле дзячы на гэта 
калектыў знахо дзіцца на добрым 
узроўні і імкнецца гэту планку не 
апускаць. Напрыклад, ня даўна 
прайшоў Першы міжнародны ха-
равы конкурс імя В. Роўды. На ім 
наша харавая капэла ўзяла 
дыплом першай ступені і дыплом 
за найлепшае выкананне духоў-
нага сачынення беларускага аўта-
ра. «На конкурсе мы абышлі дзе-
сяць калектываў з каледжаў мас-
тацтваў. Для аматараў вельмі 
добры вынік».

Адной са сваіх самых буйных 
апошніх перамог калектыў лічыць 
гран-пры на міжнародным кон-
курсе Musu dainose у Літве.

«Часцяком бываюць моманты, 
калі прыязджаем на нейкі конкурс  
і людзі задаюць пытанне, а ці шмат 
у нас прафесіяналаў у хоры спя-
вае? Бо ў шматлікіх аматарскіх  
калектываў ёсць агульная тэндэн-
цыя ставіць знаёмых прафесійных 
спевакоў, каб хор быў мацнейшы. 
Але апошнія гадоў  пяць мы 
 спраўляемся самі».

«Папараць-кветка БдУ»
Народная харавая капэла БДУ не-
парыўна звязана з Міжнародным 
форумам моладзевых і сту дэнцкіх 
хароў «Папараць-кветка».

Форум узнік яшчэ ў 2006 г., калі 
планавалася 60-годдзе калектыву. 
Кіраўнікі думалі, як яго адзначыць, 

і ў выніку разам з упраўленнем па 
справах культуры БДУ вырашылі 
запрасіць іншыя калектывы, каб 
«на іншых паглядзець і сябе пака-
заць». На першым форуме было 
ўсяго некалькі беларускіх калек-
тываў. Мерапрыемства прайшло 
паспяхова, таму ў наступны раз 
было вырашана запрасіць калек-
тывы з іншых краін. На другі год 
ужо былі Расія і Украіна. Але на той 
момант у задумцы яшчэ не было 
спаборніцкага элемента. 

«Потым мы раптам падумалі, 
што было б цікавей, калі б мы 
 давалі якія-небудзь дыпломы. Не 
толькі дыплом удзельніка. Бо 
 калектыву важна не проста пага-
сцяваць, а прывезці ўзнагароду. 
Таму ў 2008 годзе мы пачалі ўру-
чаць дыпломы за выкананне ду-
хоўнай і свецкай праграмы».

Сама харавая капэла БДУ не 
ўдзельнічае ў конкурснай прагра-
ме, бо і Вольга, і Аляксандр часта 
выступаюць у якасці экспертаў.

«Ёсць тут яшчэ адна важная 
рэч. Калі ты арганізатар, калектыў 
абавязаны выступіць  лепш за  
ўсіх, але тады крыўдна тым, хто 
прыедзе. Або наадварот, калі ты  
не дужа выступіш – гэта яшчэ  
больш крыўдна. Таму мы выра-
шылі, што мы будзем па-за кон-
курсам».

Сёлета дыплом гран-пры ат-
рымаў народны акадэмічны хор 
«Белая вежа» Брэсцкага дзяр-
жаўнага тэхнічнага ўніверсітэта.

Сябры ў Вільнюсе
і Уроцлаве

Акрамя самой праграмы «Папа-
раць-кветкі», прайшло падзячнае 
набажэнства да 100-год дзя БДУ. 
На ім калектывы, якія ўдзельніча-
юць у конкурсе, спелі задастойнік 
Вялікадня аўтарскага сачынення 
Вольгі Юр’еўны «Ангел вопияше». 
Аляксандр Мінянкоў правёў май-
стар клас. 

За 20 гадоў сваёй працы Вольга 
і Аляксандр завялі сабе мноства 
сяброў з іншых краін. 

«Напэўна, самы часты наш 
госць, самы блізкі, і па адлегласці,  
і па душы – Раса Гелгаціене, кіраў-
ніца хору Вільнюскага ўніверсі-
тэта. Мы добра адзін аднаго ра-
зумеем, любім штосьці рабіць». 

Таксама добрыя адносіны ў  
Вольгі і Аляксандра склаліся з 
кіраўніком хору Уроцлаўскага 
ўніверсітэта Ганнай Грабоўскай
Борыс. Яна таксама з хорам ужо 
двойчы прыязджала ў Беларусь. 
Гэта заўсёды новы досвед і ціка-
выя праекты. Ды і за мяжой іншае 
стаўленне да хароў. 

гастролі
Складаючы праграму турнэ, Воль-
га вывучала шмат замежных ка-
лектываў і адкрыла для сябе 
Нідэрланды і Бельгію. Здавалася 
б, гэта невялікія краіны, але ў іх  
населеных пунктах з 2-3 тысячамі 
чалавек магло быць па 3-4 хары. 

«Там спяваюць з дзяцінства да 
старасці. Для мяне гэта было ад-
крыццё. Гэта паказвае, на якім вы-
сокім узроўні знаходзіцца культу-
ра. А ў Эстоніі ва ўніверсітэце на 
кожным факультэце па 2-3 хары. 
Там гэта настолькі ўведзена ў 
жыццё, што людзі не разумеюць, 
як без гэтага наогул існаваць».

«Ну і маё ўлюбёнае!»
Харавое мастацтва не вельмі рас-
паўсюджана на тэрыторыі Бела-
русі. Вольга лічыць, што гэта звя-
зана з фарміраваннем чалавека як 
асобы, які густ яму прывіваюць з 
самага дзяцінства. На гэта віда-
вочна ўплывае той факт, што ў 
школах прыбіраюць урокі музыкі і 
прадметы з эстэтычным ухілам. 
Капэла залежыць ад педагогаў у 
музычных школах. Калі яны прыш-
чапляюць любоў да харавога мас-
тацтва, то ўжо ва ўніверсітэце хло-
пцы і дзяўчаты перш за ўсё давед-
ваюцца пра яго.  

Тым не менш у хор часта пры-
ходзяць студэнты, якія раней не 
цікавіліся такім відам мастацтва. 
Гэта вельмі паказальна, улічваю-
чы, што яны студэнты розных 
спецы яльнасцяў. Некаторыя пры-
ходзяць ужо пасля выпуску і дзі-
вяцца, чаму нічога не ведалі пра 
капэлу раней. 

«Цікавая сітуацыя, калі тыя, хто 
ў нас спявае, запрашаюць сяброў, 
бацькоў. І я вельмі часта чула мер-
каванне пасля канцэрта, што яны 
нават не думалі, што хор – гэта так 
файна. Большасць людзей не ве-
даюць, што гэта такое. Але любо-
му харавому калектыву складана 
будзе сабраць поўную залю». 

Хор патрабуе велізарнай коль-
касці намаганняў. Пачынаючы ад 
разумовых працэсаў, заканчва-
ючы элементарнай фізічнай пра-
цай. Бо нават дырыжаваць двух-
гадзінны канцэрт – справа 
няпростая. Але харавы калектыў 
не толькі праца… Неяк Вольга і 
Аляксандр падлічвалі, колькі лю-
дзей прайшло праз капэлу – 
выйшла каля 600. І многія з іх  
дагэтуль пішуць, што хор быў  
адным з самых светлых успамінаў 
за час вучобы. 

«Ну і маё ўлюбёнае! У нас у 
 ліпені будзе вяселле ва ўдзель-
нікаў. Гэта будзе дзявятая пара ў 
нас за гэты час. Мы ж і самі тут  
пабраліся». 

Народная харавая капэла БДУ 
– месца, дзе моцнае ся броўства, 
каханне і сям’я спалу чаюцца з 
руплівай працай і творчасцю.

ганна КазаКоВа


