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ГАЗЕТА ФІЛАЛАГІЧНАГА ФАКУЛЬТЭТА БДУ

ФОТА АНАСТАСІІ ШПАРТАВАЙ

Дыша яркою силой живою,
Уже много десятков лет
С гордо поднятой головою
Наш стоит университет.

Он не помнит ни горя, ни скуки,
К свету знаний не видит преград.
Протяни к нему смело руки –
Он принять тебя будет рад.

Он не стар. Не смотрите на годы!
Молодая в нем жизнь так кипит,
Что в любую пору непогоды,
Словно солнце на небе, блестит.

В нем стихи, танцы лучшие, пенье.
В нем друзей себе каждый найдет.
Ищешь яркие впечатленья?
В БГУ тогда полный вперед!

Никогда не умрешь здесь от скуки
И на парах не будешь спать.
Это лучший из храмов науки,
О каких мы могли бы мечтать.

Лучший ректор, деканы, доценты!
Мы, студенты, в надежных руках,
Ведь возводят они монументы
Знаний в юных еще головах.

БГУ дарит лучшие годы,
Ощущение вечной весны.
БГУ, мы в любые невзгоды
Будем в своды твои влюблены!

БГУ, ты и весел, и ярок,
Самый творческий вуз страны.
БГУ, ты наш лучший подарок,
Наши самые светлые сны.

Так расти, процветай, 
прославляйся
Еще сотни и тысячи лет!
Поздравляем тебя! Возвышайся,
Оставляй силы знаний след.

Пусть услышит весь мир твой 
голос,
А студенты к успеху придут.
Как когда-то Якуб Колос,
Пусть в историю мира войдут!

Будь как светлого разума знамя,
Ты наш вуз, наша гордость и 
слава.
Ты зажег в нас ученья пламя.
На весь мир прокричим тебе: 
«Браво»!

Мария КУЗНЕЦОВА
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ALMA MATER

ЦІКАВАЕ ПРА БДУ

1921 год – основание Бело-
русского государственного уни-
верситета. Вначале было орга-
низовано всего 3 факультета: 
общественных наук, рабочий и 
медицинский.

Герб БГУ – это ветвь папорот-
ника на фоне сияния его цвет-
ка. Издревле считалось, что по-
иск папоротника олицетворяет 
стремление человека к счастью, 
к познанию мира, земных тайн 
и самого себя. А это полностью 
отражает суть деятельности БГУ.

Во время войны многие зда-
ния Университетского городка 
были разрушены. И только одно 

из старейших зданий, где сейчас 
располагается ректорат, уцеле-
ло. Благодаря своей колоритно-
сти, оно хорошо выделяется сре-
ди других.

В одном из самых известных 
рейтингов Webometrics Ranking 
of World Universities БГУ зани-
мает 584-е место. Для сравне-
ния в июле 2009 года он занимал 
1916-ю позицию.

Среди университетов стран 

ФІЛФАКТЫ
♦ Дата нараджэння філфака – 21 ліпеня 
1939 года
♦ Месца знаходжання – г. Мінск, вул. Карла 
Маркса, 31
♦ Першы дэкан – вучоны-лінгвіст прафесар 
Цімафей Пятровіч Ломцеў
♦ Першыя аддзяленні – беларускай мовы і 
літаратуры і рускай мовы і літаратуры
♦ Колькасць кафедраў – 16
♦ Колькасць выкладчыкаў – больш за 200
♦ Колькасць студэнтаў – каля 2000
♦ Колькасць студэнцкіх арганізацый – 8 

СНГ БГУ находится на четвер-
том месте, пропустив вперед 
лишь 3 российских университе-
та: МГУ им. М. В. Ломоносова, 
Санкт-Петербургский и Томский 
университеты.

Согласно «Книге рекордов 
БГУ», созданной нашим уни-
верситетом, у Екатерины Яков-
левой, студентки ИБМТ, самая 
длинная коса, которая составля-
ет 154 сантиметра.

Кристина КАЮДИНА

ФОТА АНАСТАСІІ ШПАРТАВАЙ

Белорусский государственный 
университет – это не 
только всесторонне 
развитые студенты, 
высококвалифицированные 
преподаватели, источник самых 
проверенных и надежных 
знаний, но и кладезь весьма 
впечатляющих фактов об 
истории его существования. 
Давайте узнаем тайны БГУ 
вместе!
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ВІВАТ, СТУДЭНТ!

Вялікая, дружная і моцная сям’я – 
Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт. 
Ён аб’ядноўвае ў сабе самых 
вынаходлівых, крэатыўных і 
неардынарных маладых людзей – 
сваіх студэнтаў!

Як і кожная сям’я, БДУ мае 
свае традыцыі. Адна з галоў-
ных – урачыстае пасвячэнне 
першакурснікаў у рады студэн-
таў. Грандыёзнае свята – «Віват, 
студэнт!» – адбылося ў самы 
адказны для навучэнцаў дзень –  
1 верасня.

Кожны год «Віват» прахо- 
дзіць па-асабліваму весела і за-
памінальна, выключэннем не 
стаў і 2016 год.

Яшчэ да пачатку ўрачыстага 
канцэрта Палац спорту, у якім 
звычайна і праходзіць імпрэза, 
быў напоўнены сотняй звонкіх 
галасоў: прадстаўлялі сябе роз-
ныя студэнцкія арганізацыі БДУ. 
Студэнцкі Саюз, БРСМ, Творчы 
Саюз, Студэнцкі савет па якасці 
адукацыі, Савет стараст і Твор-
чая студыя MiM-BSU.

Цішыня...Сотні вачэй скіра-
ваны на агромністую сцэну. Ім-
прэза была адкрыта лазерным 
шоу, якое стала своесаблівым 
парадам факультэтаў. Створа-
ныя рознакаляровымі прамянямі 
факультэцкія знакі, сімвалы і на-
звы з першай жа хвіліны змаглі 
ўразіць і захапіць студэнтаў, вы-
кладчыкаў і ўвогуле ўсіх гасцей 
мерапрыемства.

Адразу ж пасля лазернага 
шоу пад бурныя авацыі прахо- 
дзілі ў доўгіх цёмных мантыях 
пад штандартамі сваіх факуль-
тэтаў – дэканы. Але на гэтым 
шэсце скончыцца не магло, бо 
на сцэне не было самага галоў-
нага «ўніверсітэцкага» чалавека 

– рэктара. З шырокай усмешкай 
набліжаўся да дэканаў Сяргей 
Уладзіміравіч Абламейка. Рэк-
тар павітаў новых студэнтаў 
цёплымі і прыемнымі словамі. 
Працягнула праграму харавая 
капэла БДУ, якая выканала гімн 
універсітэта.

Незаўважна для ўсіх надышоў 
самы адказны момант – клятва 
першакурсніка.

«Клянёмся!» – і кожны з іх 
пачынае новы жыццёвы этап.

«Клянёмся!» – і кожны з іх 
астаўляе за плячыма дзяцінства.

«Клянёмся!» – цяпер кожны з 
іх носіць ганаровае званне сту-
дэнта БДУ!

Пасля заканчэння ўрачыстай 
часткі мерапрыемства пачаў-
ся вялікі і насычаны канцэрт. І 
распачала яго вакальная група 
«Галант» песняй «Універсітэт». 
«Университет – ты, звёздный наш 
час», – падпявалі голасна і дружна 
першакурснікі, адчуваючы, што 
яны ступілі на новы шлях.

Завіталі павіншаваць са святам 
знакамітыя не толькі ў Беларусі, 
але і далёка за мяжой калектывы 
«Крыжачок» і «Пінская шляхта». 
Адзін аднаго змянялі на сцэне 
зорачкі Беларускага дзяржаў-
нага ўніверсітэта – яго самыя 
таленавітыя студэнты і выпуск-
нікі: «Скай-Тай», трыа «Lay’La», 
рытм-гурт «Грыг-Перкашн», 
Дзмітрый Нікановіч, Мікіта Най-
дзёнаў, Юлія Пагосава, Улад-
зіслаў Чыжыкаў і многія іншыя.

Былі яшчэ тыя, каго многія 

госці чакалі з нецярпеннем з 
самага пачатку імпрэзы: гурт 
«Дразды», які ўсе ведаюць як 
адзін з самых пазітыўных, і гурт 
«NAVI», малады, але досыць 
папулярны дуэт. Доўгачаканыя 
артысты прынеслі асалоду сту-
дэнтам, узварушылі і закранулі 
самыя глыбокія стрункі душы. 
Столькі радасці маглі прынесці 
далёка не ўсе, але ім гэта ўдало-
ся, і вельмі добра.

«Гэта было крута», «дзякуй 
за ўсё», «я люблю БДУ» – гэтыя 
словы разляталіся па Палацы 
і па вуліцах Мінска. Гэта быў  
адзін з самых шчаслівых дзён 
студэнцкага жыцця, які застанец-
ца ў памяці кожнага назаўжды.

Няхай жа такіх дзён у жыцці 
першакурснікаў, ды і ўсіх, хто 
складае вялікую ўніверсітэц-
кую сям’ю, будзе як мага больш. 
Тады праз гады кожны з асаблі-
вым пачуццём падумае і зразу-
мее, што ён і сёння частка БДУ!

Марыя ЖМАЙЛІК
Фота Аляксандра ШЭЛЕГАВА
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СТУДЭНЦКАЕ ЖЫЦЦЁ

НЕКАЛЬКІ ЗГАДАК 
ПРА «ЗАЛАТЫ ЧАС»

Вячаслаў Пятровіч 
РАГОЙША,  
доктар філалагічных навук, 
прафесар кафедры тэорыі 
літаратуры

Нярэдка студэнцкія гады называюць «залатым часам» у 
жыцці чалавека. Некаторыя са студэнтаў, пачуўшы такое, 
іранічна ўсміхнуцца. Які там «залаты», калі даводзіцца 
штодзень выседжваць мінімум па шэсць гадзін на лекцыях, 
рыхтавацца да практычных, семінарскіх заняткаў, часам 
недаядаць, недасынаць, двойчы на год праходзіць праз 
«чысцілішча» заліковай і экзаменацыйнай сесій!.. Але 
толькі з гадамі, пабываўшы ў калаўроце разнастайных 
працоўных і сямейных абавязкаў, выразна зразумееш 
«залатаноснасць» студэнцкага перыяду свайго жыцця...

Мой «залаты час» распа-
чаўся ў далёкім ужо верасні 
1958 года. Тады мы, учарашнія 
абітурыенты, у ліку пяцідзесяці 
шчасліўчыкаў сталі студэнтамі 
беларускага (дакладней – бела-
руска-рускага) аддзялення філа-
лагічнага факультэта БДУ імя  
У. І. Леніна. Кажу – шчасліўчы-
каў, бо за бортам нашага філала-
гічнага карабля засталося няма-
ла цікавых і цікаўных хлопцаў і 
дзяўчат, найперш тых, хто, як я, 
не меў двухгадовага працоўнага 
стажу ці службы ў арміі. Такіх 
тады прымалі толькі ў ліку 5% 
ад агульнай колькасці выдзеле-
ных месцаў. Нават медалісты (а 
сярод іх быў і я) павінны былі 
здаваць два (з усіх пяці) экза-
менаў, каб займець права назы-
вацца студэнтамі БДУ. Такіх на 
нашым курсе аказалася ўсяго 
тры чалавекі. Яшчэ столькі – 
на рускім аддзяленні, на якое 
прымалі таксама 50 студэнтаў, і  
адзін ці два – на аддзяленні жур-
налістыкі, дзе навучалася яшчэ 
25 чалавек.

Пра студэнцкае жыццё можна 
пісаць (і пішуць) не толькі апо-
весці, але і раманы – настолькі 
яно разнастайнае, шматабліч-
нае, цікавае. Тут жа мне хочацца 

згадаць наша, беларускае, ад-
дзяленне, вылучыўшы ў ім толь-
кі дзве знакавыя асобы – стара-
сту Віктара Краснея і камсорга 
Міколу Пашкевіча.

Сённяшні прафесар, а тады 
– дэмабілізаваны сяржант Віця 
Красней (Чырваней – як за вочы 
і нават у вочы многія называлі 
яго) на курсе быў заўважаны 
адразу. Факультэцкае начальства 
ўлічыла сяржанцкую вывучку 
і вопыт Віктара і прызначыла 
старастам нашага аддзялення. 
Функцыю гэту ён цярпліва вы-
конваў на працягу ўсіх пяці га-
доў. Трэба прызнаць, старастам 

ЗА ЧАС ВУЧОБЫ 
АРГАНІЗАВАЛІ І НЕКАЛЬКІ 
ТУРЫСЦКІХ ПАХОДАЎ ПА 
МЯСЦІНАХ, ЗВЯЗАНЫХ З 
ЖЫЦЦЁМ І ТВОРЧАСЦЮ 
АДАМА МІЦКЕВІЧА, ЯНКІ 
КУПАЛЫ, ЯКУБА КОЛАСА, 
МАКСІМА ТАНКА І ІНШЫХ 
ДУХОЎНЫХ ВОЛАТАЎ 
ЗЯМЛІ БЕЛАРУСКАЙ.



№3 кастрычнік 2016 г. 5

НЕКАЛЬКІ ЗГАДАК 
ПРА «ЗАЛАТЫ ЧАС»

СТУДЭНЦКАЕ ЖЫЦЦЁ

ПРА СТУДЭНЦКАЕ ЖЫЦЦЁ МОЖНА ПІСАЦЬ (І ПІШУЦЬ) 
НЕ ТОЛЬКІ АПОВЕСЦІ, АЛЕ І РАМАНЫ – НАСТОЛЬКІ ЯНО 
РАЗНАСТАЙНАЕ, ШМАТАБЛІЧНАЕ, ЦІКАВАЕ.

ён быў адменным: гультаям, 
прагульшчыкам заняткаў спуску 
не даваў, сам паказваў прыклад у 
вучобе, у фізічнай працы (а тады 
мы кожны год ездзілі «на буль-
бу», удзельнічалі ў будаўніцтве 
галоўнага корпуса ўніверсітэ-
та, іншых мінскіх навабудаў), у 
выкананні патрульных абавяз-
каў «народных дружыннікаў» 
і інш. Наш дэкан і адначасова 
загадчык кафедры беларускай 
літаратуры шаноўны прафесар 
Міхась Рыгоравіч Ларчанка не 
раз ставіў Віктара ў прыклад 
старастам суседніх аддзяленняў 
факультэта – рускага і журналі-
стыкі, адзначаў падзякамі і роз-
нымі граматамі, прэміямі.

У арганізацыі студэнцкага 
жыцця на курсе Віктару самаад-
дана дапамагаў і яго аднагодак, 
наш нязменны камсамольскі са-
кратар Мікола Пашкевіч – так-
сама былы сяржант Савецкай 
Арміі. Дзякуючы найперш іх 
ініцыятыве і арганізацыйным 
здольнасцям, на працягу пяці га-
доў мы, апрача вучобы, сістэмна 
авалодвалі культурай у самым 
шырокім сэнсе гэтага слова – ад 
культуры паводзін да культу-
ры маўлення. За невялікім вы-
ключэннем, нават тагачасныя 
першакурснікі былі сталымі 
людзьмі, з немалым жыццёвым 
вопытам. Але, з другога боку, 
з прабеламі ў ведах, з рознымі 
ідэйнымі і маральнымі прынцы-
памі, з памылкамі ў маўленні, 
асабліва беларускім (выяўляла-
ся армейская служба ў далёкіх 
ад Беларусі вайсковых акругах). 
Адразу ж на курсе была нала- 
джана ўзаемадапамога ў па-
дрыхтоўцы да практычных за-
няткаў, да залікаў і экзаменаў, 
асабліва па лацінскай, старасла-
вянскай, замежных мовах. На 
курсавых камсамольскіх сходах 
бурна абмяркоўваліся «анты-

маральныя ўчынкі» некаторых 
аднакашнікаў. Былі вызнача-
ны дні выключна беларускага 
маўлення паміж сабой. Сталі рэ-
гулярна праводзіцца экскурсіі па 
літаратурных мясцінах Мінска  
(з абавязковым фатаграфаван-
нем, што пасля вельмі спа-
трэбілася пры стварэнні выпуск-
ных фотаальбомаў), у музеі, на 
розныя выставы, культпаходы 

ў тэатры (найперш на спекта-
клі па «праграмных» творах, з 
наступным абмеркаваннем іх), 
сустрэчы з вядомымі пісьмен-
нікамі і г. д. За час вучобы ар-
ганізавалі і некалькі турысцкіх 
паходаў па мясцінах, звязаных 
з жыццём і творчасцю Адама 
Міцкевіча, Янкі Купалы, Якуба 
Коласа, Максіма Танка і іншых 
духоўных волатаў зямлі бела-
рускай. Усё гэта дазволіла не 
толькі як след вывучыць роз-
ныя філалагічныя прадметы, але 
глыбей авалодаць культурнай, 
гістарычнай спадчынай роднага 
і суседніх народаў, спасцігнуць 
таямніцы роднага слова, стаць 
сапраўднымі спецыялістамі-гу-
манітарыямі. Урэшце, па закан-
чэнні БДУ выявіць сябе ў розных 
галінах народнай гаспадаркі, 
адукацыі, культуры, навукі.

Так распарадзіўся лёс, што 
з Віктарам Пятровічам Крас-
неем мы пасля плячо ў плячо 
нямала гадоў прапрацавалі на 
філалагічным факультэце наша-
га ўніверсітэта. «Мая» кафедра 
беларускай літаратуры, дзе я 

распачаў свой працоўны шлях 
яшчэ ў 1967 годзе, а таксама ка-
федра тэорыі літаратуры, якую 
я ўзначальваў у 1994–2016 гг., 
і «яго» родная кафедра белару-
скай мовы заўсёды знаходзіліся 
ў дружных стасунках, рабілі, як 
мы кажам, адну справу – па маг-
чымасці ўздымалі і ўздымаем 
на новы ўзровень беларускую 
філалагічную навуку, выхоўвалі 

і выхоўваем не толькі высока- 
кваліфікаваных спецыялістаў, 
але і свядомых грамадзян, па-
трыётаў. Што да Міколы Арсен-
цьевіча Пашкевіча, то ён стаў 
выдатным педагогам, завучам 
Сваткаўскай сярэдняй школы 
Мядзельскага раёна. Апрача ўся-
го, ён выявіўся апантаным пра-
пагандыстам беларускай мовы і 
літаратуры: кіраваў школьным 
літаратурным гуртком, а пасля 
– і раённым літаратурным аб’яд-
наннем, сістэматычна аргані-
зоўваў у школе сустрэчы з вядо-
мымі беларускімі пісьменнікамі 
– Рыгорам Барадуліным, Васі-
лём Быкавым, Нілам Гілевічам, 
Іванам Навуменкам, Генадзем 
Бураўкіным, Анатолем Вярцін-
скім, Язэпам Семяжонам і інш. 
Пазнаёміўшыся з ім, адчуўшы 
яго сапраўдны патрыятызм, ча-
лавечае высакародства, любоў 
да дзяцей, Васіль Быкаў, ура-
жаны дачаснай смерцю Міколы 
ў 36 год, прысвяціў яго светлай 
памяці аповесць «Абеліск».

Але гэта, як кажуць, ужо зусім 
іншая гісторыя...
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СТУДЭНЦКАЕ ЖЫЦЦЁ

ВСЯ ПРАВДА 
О ПЕРВОКУРСНИКАХ

ФОТА АНАСТАСІІ ШПАРТАВАЙ

Каждый год на наш факультет поступает более 200 
абитуриентов. В этом году количество студентов на 
филфаке увеличилось на 235 человек. Но что мы знаем 
о поступивших? Возможно, за такой большой цифрой 
скрываются очень интересные личности? И по какому 
критерию оценивается уникальность?!

В этом году на филологиче-
ский факультет поступила об-
ладательница 389 баллов по 
результатам ЦТ – Бугаева Але-
ся, студентка восточной фило-
логии. Нашу разумницу можно 
было увидеть на торжественном 
награждении лучших студентов 
1 сентября на «Виват, студент!». 
Кроме того, больше 50% посту-
пивших на филфак имеет балл 
выше 300.

В этом году победители ре-
спубликанских олимпиад могли 
поступить на филологический 
факультет без вступительных 
экзаменов. Диплом второй сте-

пени республиканской олимпи-
ады по русскому языку и лите-
ратуре стал счастливым билетом 
для Родик Полины, студентки 1 
курса русской филологии.

Среди поступивших есть и по-
бедители международных кон-
курсов. Так, Анна Перзашкевич, 
студентка русской филологии, 
завоевала диплом первой сте-
пени на олимпиаде школьников 
союзного государства «Россия и 
Беларусь: историческая и духов-
ная общность».

Говоря об увлечениях перво-
курсников, стоит обязательно от-
метить наиболее популярные хоб-

би: танцы и вокал. Однако есть 
ребята, которые играют на гитаре, 
увлекаются посткроссингом, рису-
ют и даже вышивают крестиком! 

Дорогие первокурсники, твор-
ческие объединения и кружки, а 
также студенческие организации 
филфака открыты для вас! Будем 
рады видеть интересных и актив-
ных людей в наших рядах!

БУДЕТ ЛИ У МЕНЯ ОБЩЕЖИТИЕ,  
ИЛИ КАК ЗАСЕЛЯЛСЯ ФИЛФАК В СВОЙ ВТОРОЙ ДОМ?

Седьмое общежитие делают люди, 
которые в нем живут. 

Екатерина Кушпелова 

Радуюсь, что попала в «шестерку». Тут 
дружественная атмосфера, и это здорово!

Ведерчик Алеся

Мне здаецца, што гэтая сістэма з 
чэргамі павінна знікнуць.

Сяменас Віялета

Мне очень понравилась сама система заселения: тебе не приходится стоять в очередях 
очень долго, так как все анкеты можно заполнять в любом порядке.

Анна Никипорчик

Анастасия РЕБКО
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ЭТИМ СТЕНАМ – ТЫ ВЕРИШЬ? 
– ПОЧТИ СОТНЯ ЛЕТ.
В НИХ ДЫШАЛИ И ЖИЛИ, 
ИСКАЛИ ОТВЕТЫ.
ЗДЕСЬ ПОВСЮДУ ОСТАВЛЕН 
ИСТОРИИ СЛЕД
И НАДЕЖНО УПРЯТАНЫ НАШИ 
СЕКРЕТЫ.

В НИХ КАК БУДТО ЦЕЛАЯ 
ЖИЗНЬ,
В НИХ ОСТАЛИСЬ ВСЕ 
ПОКОЛЕНЬЯ,
ЧТО В ЕДИНУЮ СВЕТЛУЮ 
ПЕСНЮ СЛИЛИСЬ, –
ВСЕ ТВОИХ, БГУ, РУК 
ТВОРЕНЬЕ.

КТО ОСТАЛСЯ, А КТО УШЕЛ,
КТО ВЕРНУЛСЯ, А КТО 
ВЕРНЕТСЯ?
БГУ, ТЫ МИЛЫЙ НАШ ДОМ,
ОТ КОТОРОГО ВСЕ 
ВСТРЕПЕНЕТСЯ.

ВРЕМЯ БЫСТРО, ИЗВИВАЯСЬ, 
ТЕЧЕТ.
ЗАБЫВАЮТСЯ ЛЮДИ, ЛИЦА,
НО В СЕРДЦАХ О ТЕБЕ НАША 
ПАМЯТЬ ЖИВЕТ,
РАСПРАВЛЯЯ КРЫЛЬЯ, КАК 
ПТИЦА.

ПУСТЬ ТЫ ВЕЧНОСТЬ СТОИШЬ 
НАД НАМИ,
ИЗЛУЧАЯ СВОЙ МЯГКИЙ СВЕТ,
ЧТО НЕ ТУХНЕТ В СЕРДЦАХ 
ГОДАМИ,
ОСВЕЩАЯ ДОРОГУ НАМ 
ВСЛЕД.

ТОЛЬКО ЗДЕСЬ, У ТЕБЯ, 
ЗАДАЮ Я ВОПРОСЫ,
ЧТО СТАНОВЯТСЯ В ГОРЛЕ 
КОМОМ...
И ТЕПЕРЬ ПРОШЕПЧУ Я 
СКВОЗЬ СМЕХ И СЛЕЗЫ:
БГУ, ОСТАВАЙСЯ НАМ 
ДОМОМ. 

КАЛІ СПЫТАЮЦЬ, ХТО Я,
ІМЯ Я НЕ СКАЖУ.
А ТОЛЬКІ КРЫКНУ ГУЧНА:
«СТУДЭНТКА БДУ!»

Я ГАНАРУСЯ ГЭТЫМ,
БО ТУТ – НАШ ЗОРНЫ ШЛЯХ.
ТУТ АБЗАВЁЎСЯ МЭТАЙ –
РЭАЛІЗАВАЎ НА ДНЯХ.

УСЕ ЖЫВУЦЬ, КАНЕШНЕ, 
ДРУЖНА,
БО БДУ – СЯМ’Я.
ВЫПРАБАВАННІ РАЗАМ, 
ДРУЖНА
ПРАХОДЗЯЦЬ НА «ЎРА».

ТУТ ВІР ПАДЗЕЙ, МОЙ ДОМ, 
ЖЫЦЦЁ,
ТУТ НЕ БЫВАЕ СУМНА.
БО БДУ – НЕ ЗАБЫЦЦЁ,
УСЁ ТУТ ПРАЦЯКАЕ БУРНА.

МОЙ УНІВЕРСІТЭТ, МОЙ РОДНЫ 
ДОМ,
ВІНШУЮ Я ЦЯБЕ СА СВЯТАМ!
АДРЭЗ ЖЫЦЦЯ ТВАЙГО – ВЯЛІКІ 
ТОМ
І НЕЗЛІЧОНЫ ЛІК ЗАСЛУГАМ, 
ПРАЦАМ.

ВІНШУЮ, МОЙ УНІВЕРСІТЭТ!
ТЫ СЭНС МОЙ І ЖЫЦЦЁ.
ДЗЕ Б НІ БЫЛА, Я БАЧУ ТВОЙ 
ПАРТРЭТ,
ПАЧУЮ ПРА ЦЯБЕ – ІЗНОЎ ЯК 
АДКРЫЦЦЁ.

ХАЧУ Я ПАЖАДАЦЬ ТАБЕ,
КАБ ПРОСТА ІСНАВАЎ.
І ЎСІМ АСТАТНІМ, ЯК І МНЕ,
НА ШЛЯХ ШЧАСЛІВЫ ЎКАЗАЎ.

ЖАДАЮ Я, КАБ ТЫ КВІТНЕЎ,
КАБ АДЧЫНЯЎ ЗАЎСЁДЫ 
ДЗВЕРЫ,
КАБ У СЦЯНАХ ТВАІХ ГУЧНЕЎ
СТУДЭНТАЎ ГОЛАС – СІМВАЛ 
ВЕРЫ.

95!

Ілона АДАМОВІЧ
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РАСПАЎСЮДЖВАЕЦЦА 
НА ПРАВАХ УНУТРАНАГА 
КАРЫСТАННЯ 
(БЯСПЛАТНА)СЛ    ВА

КАЗКІ МІНСКАГА МОРА
Прырода, паветра, лес і вада ... Што яшчэ трэба для актыўнага адпачынку? Добры 
настрой, сябры і шмат усмешак! «Мінскае мора» – выдатная магчымасць завесці 
новых сяброў і атрымаць асалоду ад часу, правядзённага побач з аднакурснікамі. Усе 
ўдзельнікі тут – адна вялікая каманда, вялікая сям’я.

Екатерина Ковалева:
– «Минское море» – 
отличная возможность 
окунуться в настоящий 
студенческий мир!

Анастасия 
Шпартова:
– Любое выездное ме-
роприятие фотографи-
ровать намного весе-
лее и легче. Природа, 
свежий воздух, стук 
колес поезда, громкий смех ребят – стоит ехать 
хотя бы ради атмосферы, которую дает Минское 
море. Приятный бонус – множество новых зна-
комств и ярких впечатлений. 

Яна Павловская:
– Одно из самых дол-
гожданных меропри-
ятий на филфаке! За 3 
года учебы принимала 
в нём участие лишь од-
нажды, но та крутая ат-
мосфера не забудется! 

Приятно было видеть счастливые лица первокурс-
ников, видеть, как они находят новых друзей, как 
раскрывают свои таланты и то, как старшекурсни-
ки-кураторы гордятся своими подопечными. 

Юлия Погосова:
– «Минское море» – 
идеальное меропри-
ятие для новых зна-
комств. Везде есть 
выездные соревнова-

ния первокурсников такого плана, но, думаю, 
только на филфаке команды формируются слу-
чайным образом. Поэтому шансы узнать весь 
поток очень велики. На моем первом курсе наша 
команда победила. У нас были отличные курато-
ры, которые и сплотили нас. 

Виктория Щеглова: 
– Впервые окунуть-
ся в атмосферу сту-
денческой жизни мне 
удалось на Минском 

море. В моей команде собрались первокурсни-
ки с разных специальностей, никто друг друга 
не знал, но процесс подготовки нас сблизил. Мы 
тогда выиграли, что было очень приятно. С на-
шим куратором и частью команды мы общаемся 
до сих пор. Именно после «Минского моря» я 
поняла, что тоже хочу участвовать в жизни фа-
культета. Начала помогать в организации меро-
приятий, на 2-м курсе курировала ребят. А те-
перь я руководитель кураторской службы. Все 
начинается с Минского моря… 


