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Паводле інфармацыі
прэс-службы БДУ

Весткі  
з рэктарата

Інфармацыйныя тэхналогІІ  
ў новым гучаннІ
На Міжнародным дні інавацый у Ташкенце 
прэзентавалі праграму «Лічбавы ўніверсітэт» у БДУ

Стар. 2

эўрыстыка  
ў навучаннІ 
На філфаку прэзентавалі заняткі-
вандраванне з замежнымі студэнтамі 

Стар. 3

кузня кадраў фІзІчнай 
навукІ БеларусІ
Фізічнаму факультэту  
60 гадоў

Стар. 4–5

дыялог са старастамІ  
ў новым фармаце
Першакурснікі БДУ выказалі 
рэктару ідэі развіцця ўніверсітэта

Стар. 8

Першы міжуніверсітэцкі 
форум Саюзнай 
дзяржавы Беларусі  
і Расіі «Адукацыя  
і навука ў МДУ імя  
М. В. Ламаносава і БДУ: 
традыцыі і перспектывы» 
праходзіў з 10 па 12 
кастрычніка ў Маскве.

Ён быў прымеркаваны да 100-год-
дзя адукацыйна-навуковых сувязяў 
беларускай і расійскай ВНУ і 75-год-
дзя аднаўлення дзейнасці БДУ на 
станцыі Сходня (Маскоўская воб-
ласць). Правядзенне форуму даз-
воліла ўмацаваць і пашырыць двух-
баковае міжуніверсітэцкае супра-
цоўніцтва ў розных галінах і напрам-
ках дзейнасці.

У мерапрыемствах прыняла ўдзел 
дэлегацыя БДУ на чале з рэктарам 
Андрэем Каралём. У яе склад 
увайшлі таксама дэканы гуманітар-
ных і прыродазнаўчых факультэтаў 
беларускай ВНУ.

Трохдзённая праграма ўключала 
сустрэчы кіраўніцтва ВНУ і факуль-
тэтаў, навуковыя канферэнцыі, 
выставы і інш. На пасяджэнні круг-
лага стала «Асаблівасці развіцця 
ўніверсітэцкай адукацыі і навукі ў 
рамках Саюзнай дзяржавы Бела-
русі і Расіі» быў прадстаўлены во-
пыт БДУ ў рэалізацыі канцэпцыі 
крэатыўнай адукацыі. 

Значнай падзеяй стала падпісан-
не з рэктарам МДУ імя М. В. Лама-
носава акадэмікам Віктарам Садоў-
нічым пратакола аб засна ван ні  
сумесных магістарскіх праграм.

Пратакол прадугледжвае ўмаца-
ванне і пашырэнне двухбаковага 
шматвектарнага супрацоўніцтва  
беларускай і расійскай ВНУ, а так-
сама сумесную падрыхтоўку магіс-
трантаў з атрыманнем па заканчэн -
ні навучання двух дыпломаў: БДУ і 
МДУ імя М. В. Ламаносава.

Першай сумеснай магістарскай 
праграмай стане заснаваная паміж 
гістарычнымі факультэтамі БДУ і 
МДУ «Гісторыя беларускай дыяс-
пары».

Адкрыццё магістратуры па дадзе-
най спецыяльнасці стала вынікам 
плённага супрацоўніцтва дзвюх ВНУ, 
а таксама дзякуючы рэалізацыі на 
гістфаку МДУ цэласнага падыходу 
да вывучэння гісторыі беларускага 
народа. У расійскай ВНУ вядзецца 
падрыхтоўка студэнтаў па спецыялі-
зацыі «Гісторыя Беларусі», а з 2016 
года ў яе рамках уведзена вывучэн-
не беларускай мовы.

Сумесная магістарская праграма 
стане лагічным працягам комплекс-
нага вывучэння беларускай гісторыі 
ў маскоўскім універсітэце, уключа-
ючы навуковы кампанент падрых-
тоўкі спецыялістаў.

Пасол ПартУгаліі  
ў нашай краіне Паўлу Візеу 
Пінейру наведаў БДУ.
На сустрэчы з прарэктарам 
Сяргеем Ходзіным, 
начальнікам УМС Ларысай 
Лукіной, дэканам ФМА 
Віктарам Шадурскім госця 
пазнаёмілі з адукацыйнай, 
навуковай дзейнасцю БДУ  
і рэалізаванымі сумесна з 
універсітэтамі Партугаліі 
праектамі. Адным з іх 
з’яўляецца праект са 
Школай эканомікі і бізнесу 
(г. Лісабон) па падтрымцы 
інавацыйнага прадпры-
мальніцтва сярод моладзі. 
Кіраўнік ФМА выступіў з 
ініцыятывай стварэння 
вячэрняга клуба парту-
гальскай мовы і культуры, 
якая была ўхвалена паслом.

ПраДстаўнікі 16 
вышэйшых і сярэдніх 
навучальных устаноў 
правінцыі Хубэй (КНР) 
наведалі БДУ. Візіт адбыўся 
ў рамках правядзення ў 
Беларусі моладзевай 
адукацыйнай выставы 
«Адзін пояс – адзін шлях» 
правінцыі Хубэй–2018.

Дэлегацыя Пекінскай 
кампаніі па кансалтынгу і 
сэрвісе ў галіне міжнарод-
най адукацыі «Цзінь Цзіле» 
на чале з намеснікам 
прэзідэнта Хуан Шуай 
наведала БДУ. 
На сустрэчы з прарэктарам 
Сяргеем Ходзіным былі 
абмеркаваны магчымасці 
навучання ў БДУ кітайскіх 
грамадзян. У ліку канкрэт-
ных прапаноў прагучалі 
выкарыстанне іміджавай 
рэкламы БДУ, арганізацыя 
стажыровак кітайскіх 
выкладчыкаў у беларускі 
ўніверсітэт. Гасцям 
прадставілі праект «Стань 
студэнтам БДУ на 10 дзён», 
у рамках якога замежныя 
абітурыенты наведваюць у 
БДУ лекцыі, удзельнічаюць 
у адукацыйных мерапрыем-
ствах, а таксама вывучаюць 
рускую мову.
«Цзінь Цзіле» з’яўляецца 
адзінай у Кітаі ў дадзенай 
галіне, якая мае дзяржаў-
ную акрэдытацыю па 
аказанні профільных паслуг. 
У наш час «Цзінь Цзіле» 
накіроўвае на навучанне за 
мяжу кожнага дзясятага 
кітайскага студэнта. 

Мяркуецца, што навучанне па  
магістарскай праграме пачнецца з 1 
верасня 2019 года. Уступныя экза-
мены можна будзе здаць у любым  
з універсітэтаў. Першы год вучобы 
пройдзе ў МДУ, а другі – у бела-
рускай ВНУ. 

Асаблівыя партнёрскія зносіны 
паміж расійскай і беларускай ВНУ  
падкрэслівае заснаванне між уні-
версітэцкага свята «Дня сяброў-
ства БДУ і МДУ імя М. В. лама-
носава». 

 Датай Дня сяброўства прынята 
11 кастрычніка. Менавіта ў гэты  
дзень у 1943 годзе пасля двухгадо-
вага перапынку ў БДУ пад Масквой 
афіцыйна пачаліся заняткі на ад-
ноўленых шасці факультэтах – філа-
лагічным, гістарычным, біялагічным, 
геаграфічным, хімічным і фізіка-ма-
тэматычным. 

Святкаванне Дня сяброўства бу-
дзе ажыццяўляцца ў двух універ-
сітэтах штогод. У яго рамках плану-
ецца праводзіць круглыя сталы,  
лекцыі, фотавыставы, конкурсы да-
следчых і навуковых прац і іншыя 
тэматычныя мерапрыемствы.

Летапіс сяброўскіх адносін бе-
ларускай і расійскай ВНУ пачаўся 
яшчэ да адкрыцця БДУ. Прафе-

БДУ і МДУ імя М. В. Ламаносава пашыраюць альянс

сары МДУ на чале з рэктарам Вя-
чаславам Волгіным уваходзілі ў 
Маскоўскую камісію, якая займа-
лася пытаннямі стварэння бела-
рускай ВНУ ў 1921 годзе. Выклад-
чыкі МДУ зрабілі значны ўнёсак у 
заснаванне БДУ. Першым рэктарам 
Беларускага дзяржаўнага ўнівер-
сітэта стаў выбітны гісторык-сла-
віст, выпускнік гісторыка-філала-
гічнага факультэта МДУ, прафесар 
Уладзімір Пічэта. Актыўны ўдзел у 
навучальнай і даследчай працы 
прымалі навукоўцы Уладзімір Пер-
цаў, Мікалай Нікольскі, Ціхан Год-
неў і інш. Аднаўленне дзейнасці 
БДУ ў 1943 годзе на падмаскоўнай 
станцыі Сходня стала магчымым  
у тым ліку дзякуючы намаганням і 
спрыянню прафесарска-выклад-
чыцкага складу МДУ.

Акрамя таго, паміж факультэтамі 
БДУ і МДУ імя М. В. Ламаносава 
падпісаны 4 працоўныя праграмы 
аб супрацоўніцтве. 

Дакументы накіраваны на пашы-
рэнне ўзаемадзеяння ў адукацый-
най і навуковай дзейнасці. Прагра-
мы ўключаюць план сумесных наву-
чальна-навуковых мерапрыемстваў.

Так, гістарычныя факультэты да-
мовіліся развіваць супрацоўніцтва, 

пачатае ў 2014 годзе. Акрамя ад-
крыцця беларуска-расійскай магіс-
тарскай праграмы, на сайтах гіста-
рычных факультэтаў БДУ і МДУ бу-
дзе створана адзіная база дадзеных 
«Вечна памятаем і шануем: Вялікая 
Айчынная вайна ў гісторыі МДУ і 
БДУ» са звесткамі пра супрацоў-
нікаў і навучэнцаў БДУ і МДУ, якія 
ваявалі на франтах Вялікай Айчын-
най вайны. 

Упершыню падпісаны працоўныя 
праграмы супрацоўніцтва паміж 
механіка-матэма тычнымі, біялагіч-
нымі і філалагічнымі факультэтамі 
БДУ і МДУ.

У сваю чаргу, рэктар БДУ Андрэй 
Кароль выступіў перад студэнтамі  
і выкладчыкамі МДУ з лекцыяй  
«На вошта» і «дзе» шукаць чалавека  
ў аду кацыі: што высвечвае ліхтар 
Дыягена?». Таксама ён правёў прэ-
зентацыю адукацыйных паслуг і на-
вуковых дасягненняў БДУ.

Арганізатарамі першага між уні-
версітэцкага расійска-беларускага 
форуму выступілі гістарычныя фа-
культэты БДУ і МДУ пры падтрымцы 
Федэральнай нацыянальна-куль тур-
най аўтаноміі беларусаў Расіі.

алена МарцУлеВіЧ

11 кастрычніка –  
Дзень сяброўства
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Лічбавая 
трансфармацыя 
зменіць змест, 
формы і метады 
адукацыі. Такое 
меркаванне выказаў 
рэктар БДУ андрэй 
кароль падчас 
Міжнароднага 
дня інавацый 
у Ташкенце. 

«Адказваючы на выклікі эпохі 
фарміравання і развіцця эка-
номікі ведаў, БДУ пачаў рэа-
лізацыю шырокамаштабнай 
праграмы лічбавай транс-
фармацыі «Лічбавы ўнівер-
сітэт», якая закранае ўсе бакі 
дзейнасці ВНУ, – распавёў 
наш кіраўнік. – Гэта праграма 
складаецца з комплексу ме-
рапрыемстваў, накіраваных 
як на мадэрнізацыю зместу, 
формаў і метадаў навучання, 
так і на развіццё інфарма-
цыйна-камунікацыйнай ін-
фраструктуры БДУ».

Пры гэтым рэктар ад зна-
чыў, што лічбавы ўніверсітэт 
не варта спрошчана разу-
мець як ВНУ, у якой усе наву-
чальныя матэрыялы прад-
стаўлены ў лічбавых фарма-
тах, у адукацыйным працэсе 
паўсюдна выка рыстоў ваюц-
ца інфармацыйныя тэхнало-
гіі, а змест і формы адука-
цыйнага працэсу застаюцца 

Падчас міжнароднай 
адукацыйнай 
выставы ва 
Узбекістане больш 
за 100 узбекскіх 
школьнікаў прайшлі 
сумоўе для 
навучання ў БДУ. 

У Палацы творчасці моладзі 
г. Ташкент з 18 па 23 верасня 
адбыліся «Дні беларускай 
адукацыі» пры падтрымцы 
Міністэрства адукацыі на-
шай краіны. Удзельнікамі 
выставы сталі больш за 60 
універсітэтаў і адукацыйных 
арганізацый, а наведалі яе 
больш чым 5 тысяч школь-
нікаў і студэнтаў. Узбекскія 
абітурыенты і іх бацькі змаглі 
азнаёміцца з умовамі наву-
чання ў БДУ. Вялікую ціка-
васць яны выяўлялі да за-
вочнай формы атрымання 
вышэйшай адукацыі і ў ма-
гістратуры.

Дзякуючы высокім пазі-
цыям БДУ ў міжнародных 
рэйтынгах, наш універсітэт 
уваходзіць у спіс 500 вы-
шэйшых адукацыйных уста-
ноў, для якіх не патрабу ецца 
праходжанне працэдуры на-
стрыфікацыі ў Рэспубліцы 
Узбекістан.

Па словах начальніка ад-
дзела па працы з замежнымі 
грамадзянамі ўпраўлення 
міжнародных сувязяў Жан-
ны саВелЬеВаЙ, у апош-

Старшы віцэ-прэзідэнт кітайскай кампаніі Huawei 
Віктар Чжан і рэктар БДУ Андрэй Кароль

Інфармацыйныя тэхналогіі  
ў новым гучанні

нязменнымі з часоў засна-
вання першых сярэднявеч-
ных універсітэтаў. «Лічбавая 
трансфармацыя ўніверсітэта 
адрозніваецца ад інфарма-
тызацыі тым, што яна га-
лоўным чынам павінна змя-
няць змест, формы і метады 
адукацыі. Менавіта гэта мы 
бяром за аснову, фарму лю-
ючы мэту стварэння лічба-
вага ўніверсітэта: выканаць 
замову асобы і соцыуму на 
атрыманне якаснай адука-
цыі, запатрабаванай ва  
ўмовах развіцця эканомікі  
ведаў і лічбавых тэхналогій, – 
рас тлумачыў ён. – Для гэтага 
неабходна прытрымлівацца 
нас тупных прынцыпаў транс-
фармацыі адукацыйнага 
працэсу: чалавекаадпавед-
насці – выяўлення, раскрыц-
ця і рэалізацыі індывідуаль-
нага патэнцыялу студэнта; 
сацыякультурнай згоднасці 
– задавальнення замовы  
соцыуму на падрыхтоўку 
спецыяліста, запатрабава-
нага на рынку працы ва  
ўмовах свету, які хутка мя-
няецца. А таксама важным 
з’яўляецца аспект прадук-
тыўнасці – развіццё творчых 
магчымасцяў чалавека, які 
стварае падчас навучання 
ўласныя адукацыйныя пра-
дукты і абмяркоўвае іх з 
іншымі навучэнцамі».

Сучасны вучань, студэнт 
не можа і не хоча быць 
«чыстым лістом», які напаў-

няецца ведамі. «Падчас ат-
рымання адукацыі яго неаб-
ходна выгадаваць, абапіра-
ючыся на індывідуальныя 
асаблівасці і даўшы яму 
магчымасць ствараць і па-
раўноўваць свае адукацый-
ныя праекты з вынікамі, ат-
рыманымі іншымі людзьмі. 
Такі падыход дазваляе 
падрыхтаваць выпускніка 
творчага, які ўмее задаваць 
пытанні, ставіць мэты, ад-
стойваць сваю пазіцыю і не 
толькі арганізоўваць сваю 
прафесійную дзейнасць сён-
ня, але і здольнага да сама-
змянення заўтра, – падкрэс-
ліў Андрэй Кароль. – Сучас-
ныя лічбавыя тэхналогіі –  
другасны сродак у адносінах 
да сэнсаў і мэтаў адукацыі. 
Гэтыя тэхналогіі эфектыўныя, 
калі ўжываюцца для напаў-
нення адукацыі новым змес-
там, выкарыстання новых 
формаў і метадаў навучання, 
якія развіваюць творчы па-
тэнцыял і крэатыўныя здоль-
насці навучэнца».

Па меркаванні рэктара, у 
кантэксце лічбавай транс-
фармацыі інфармацыйныя 
тэхналогіі атрымліваюць но-
вае гучанне. Напрыклад, но-
вы імпульс сёння мае 
дыстанцыйнае навучанне, 
якое адкрывае шырокія 
магчымасці для рэалізацыі 
такіх формаў адукацыйнага 
працэсу, як змяшанае, эўры-
стычнае, «перавернутае», 

сацыяльнае навучанне.
Падчас форуму рэктар 

БДУ сустрэўся з кіраўніцтвам 
Huawei, а таксама абмерка-
ваў перспектывы ўзаема-
дзеяння з ташкенцкімі кале-
гамі. У прыватнасці, прайшлі 
перамовы з рэктарам Таш-
кенцкага дзяржаўнага ін-
стытута ўсходазнаўства 
(ТДІУ) Абдурахімам Мано-
навым. Было разгледжана 
пытанне сумеснай падрых-
тоўкі спецыялістаў-усхода-
знаўцаў, філолагаў, гісто-
рыкаў, палітыкаў, экана-
містаў з веданнем усходніх і 
заходніх моў. Бакі дамові -
ліся пра падпісанне неўза-
баве дамовы пра адкрыццё 
сумесных адукацыйных пра-
грам ТДІУ з філалагічным і 
эканамічным факультэтамі, 
ФМА і ФФСН БДУ.

Міжнародны дзень інава-
цый арганізаваны Huawei су-
месна з цэнтрам «Стратэгія 
развіцця» пры Прэзідэнце 
Рэспублікі Узбекістан, Мініс-
тэрствам па развіцці ін-
фармацыйных тэхналогій і 
камунікацый Узбекістана. 
Удзельнікамі мерапрыем-
ства сталі звыш 200 галіно-
вых экспертаў, навукоўцаў, 
прадстаўнікоў дзяржаўных 
органаў з 13 краін. Форум 
накіраваны на разгляд пы-
тан няў будучыні лічбавай 
трансфармацыі і эканомікі.

 Па матэрыялах Белта 
і прэс-службы БДУ

БДУ адчыняе дзверы для Узбекістана

БДУ ў свеце

нія гады ва Узбекістане на-
зіраецца тэндэнцыя да па-
велічэння ліку навучэнцаў. У 
2016 г. у ВНУ краіны паступа-
лі 663 тыс. чал., у 2017 г. – 
больш за 729 тыс. чал., у 
2018 г. – 810 тыс. абітурыен-
таў. Пры гэтым у краіне ўста-
ляваны наступныя квоты па 
прыёме на навучанне гра-
мадзян Узбекістана ў ВНУ на 
2018/2019 навуч. г.: бака-
лаўрыят – 80 965 чал. (у тым 
ліку па дзяржаўных грантах 
17 669 чал.); магістратура – 
5 903 чал. (1 552 чал.). 

У наш час асноўнай пра-
блемай у сферы вышэйшай 
адукацыі Узбекістана з’яў-
ляецца адносна невялікі 
ахоп моладзі сістэмай 

вышэйшай адукацыі. Хуткі 
рост насельніцтва Узбекіс-
тана значна ўзмацніў кан-
курэнцыю пры паступленні ў 
айчынныя ВНУ, і сітуацыя з 
кожным годам становіцца 
ўсё больш напружанай.

Урад Узбекістана спрабуе 
вырашыць праблему, напры-
клад, шляхам увядзення 
дыстанцыйнай анлайн-аду-
кацыі, аднак пакуль гэты на-
прамак знаходзіцца на апра-
бацыі і не атрымаў масавага 
распаўсюджання. Такім чы-
нам, БДУ мае магчымасць 
узмацніць свае пазіцыі ў 
сферы пастаўкі адукацый-
ных паслуг Узбекістану.

У наш час на рынак Уз-
бекістана актыўна прасоўва-

ванні на навучанне ўзбек-
скай моладзі ў БДУ. Іх прад-
стаўнікам перададзены 
ма  тэ   рыялы пра факультэты   
і спецыяльнасці, кошты на-
ву чання, а таксама праве-
дзены перамовы наконт 
накіравання дакументаў на 
навучанне, умоў залічэння 
ўзбекскай моладзі ў БДУ. 

Як распавяла Жанна Са-
вельева, 20–23 верасня на 
базе адукацыйнай кампаніі 
EVA-consulting былі аргані-
заваны рэкламныя прэзен-
тацыйныя семінары «Дні  
адчыненых дзвярэй БДУ» 
для ўзбекскіх абітурыентаў, 
выязное сумоўе па рускай 
мове. У семінарах прынялі 
ўдзел каля 230 чалавек, з іх 

130 зарэгістраваліся на пра-
ходжанне сумоўя па рускай 
мове. Па выніках выпраба-
ванняў па рускай мове ада-
брана і рэкамендавана на 
навучанне ў БДУ ў 2018/ 
2019 навуч. г. 109 чал. З кан-
дыдатамі на навучанне і іх 
бацькамі праведзены пера-
мовы пра ўмовы навучання, 
пражыванне і кошты кан-
тракта. На сёння па дадзе-
ным праекце ў БДУ прыбылі 
14 чалавек. Іх прыём яшчэ 
працягваецца.

Таксама адбыліся пера-
мовы з прарэктарам па ву-
чэбнай рабоце Ташкенцкага 
дзяржаўнага інстытута ўсхо-
дазнаўства (ТДІУ) На дзірам 
Абдулаевым пра адкрыццё 
сумесных адукацыйных пра-
грам дзённай платнай фор-
мы навучання па схеме  
«2+2» у сферы падрыхтоўкі 
спецыялістаў-усходазнаў-
цаў на базе ТДІУ. Мяркуецца 
адкрыць сумесную падрых-
тоўку ў лістапа дзе 2018 г. 

Разам з тым узбекскія 
партнёры прапанавалі раз-
гледзець магчымасць ад-
крыцця сумеснай падрых-
тоўкі беларускіх студэнтаў  
па дадзенай праграме па 
схеме «2+2» на базе БДУ па 
наступных напрамках: усход-
няя філалогія, усходняя філа-
софія і культура, цюркскія 
мовы, эканоміка краін Паўд-
нёвай Азіі і Азіяцка-Ціхаакіян-
скага рэгіёна. 

сяргей ШаФалоВіЧ

юць свае паслугі такія 
краіны, як Расія, Германія, 
Паўднёвая Карэя, Турцыя, 
Вялікабрытанія, ЗША і ін-
шыя, у тым ліку шляхам ад-
крыцця сумесных адука-
цыйных структур і рэаліза-
цыі сумесных адукацыйных 
праграм. Больш за 60 % тых 
узбекскіх студэнтаў, што вы-
язджаюць, скіроўваюцца на 
навучанне ў Расійскую Фе-
дэрацыю, 12 % – у Казах-
стан, 6 % – ва Украіну і г. д.  
У Беларусі навучаецца 87 
грамадзян з Узбекістана.

Падчас працы на выста-
вачным стэндзе дасягнута 
дамоўленасць аб супра-
цоўніцтве з 2 рэкрутынга-
вымі агенцтвамі па накіроў-

Жанна СавельеваУзбекскія школьнікі запаўняюць анкеты для вучобы ў БДУ
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БДУ Ў СМІ БЕЛАРУСІ

аБ’яВы

  

Паводле інфармацыі прэс-службы БДУ

БДУ адзіны з 
айчынных ВНУ 
ўстойліва ўваходзіць 
у рэйтынг Times 
Higher Education 
(THE). 

Паводле апублікаваных на-
прыканцы верасня дадзе -
ных БДУ знаходзіцца ў групе 
1001+ з 1258 найлепшых  
уні версітэтаў свету, якія па-
тра пілі ў рэйтынг THE.

THE – адзін з найбольш 
аўтарытэтных і прэстыжных 
рэйтынгаў, які ранжыруе 
толькі «вышэйшую лігу» – 
каля 3 % усіх універсітэтаў 
свету, апрацоўваючы інфар-
мацыю па кожнай ВНУ 
ўручную.

Для ранжыравання ўні-
вер сітэтаў THE выкарыс тоў-
вае 5 груп крытэрыяў: наву-
ковыя даследаванні – 30 %, 
цытаванасць – 30 %, адука-
цыйную дзейнасць – 30 %, 
міжнароднае супрацоўніцт-
ва – 7,5 % і прыбытак ад 
вытворчасці – 2,5 %. У фор-

На філфаку 
прэзентавалі 
заняткі-вандраванне 
з замежнымі 
студэнтамі. 

У гэтым навучальным годзе 
філфак БДУ пачаў актыўна 
ўкараняць інавацыйныя 
падыходы ў выкладанне 
філалагічных дысцыплін. 5 
кастрычніка сваю аўтарскую 
навукова-практычную рас-
працоўку ў навучальнай 
дзейнасці прадставіла ка-
федра рыторыкі і методыкі 
выкладання мовы і літара-
туры. Аўдыторыі прэзента-
валі рэпартажную відэастуж-
ку «Вандраванне да пазнан-
ня і творчасці: анталогія 
творчых заданняў».

Адпраўны пункт – твор-
часць, канчатковая мэта – 
стварыць новы ўнікальны 
прадукт: кадры відэастужкі 
прадэманстравалі, як пра-
ходзілі эўрыстычныя заняткі-
вандраванне ў групе замеж-
ных студэнтаў з выкарыстан-
нем метаду праектнай пра-
цы. Перад навучэнцамі было 
пастаўлена адкрытае задан-

Крэатыўны падыход
БеларУскі ДЗярЖаўны ўніВерсітэт

аБ’яўляе конкУрс на ЗаМяШЧэнне ПасаД:

ЗАГАДЧЫКАЎ КАФЕДРАЎ: геадэзіі і картаграфіі; вылічальнай ма-
тэматыкі; матэматычнага мадэлявання і аналізу дадзеных; неар-
ганічнай хіміі, міжкафедральны цэнтр – кафедра ЮНЕСКА па прыро-
дазнаўчай адукацыі; тэарэтычнага і славянскага мовазнаўства; эт-
налогіі, музеалогіі і гісторыі мастацтва; гісторыі Расіі; археалогіі і 
спецыяльных гістарычных дысцыплін; сацыяльнай работы і рэа-
біліталогіі; аналітычнай эканомікі і эканаметрыкі;

ПРАФЕСАРАЎ КАФЕДРАЎ: тэарэтычнага і славянскага мова-
знаўства; ядзернай фізікі; тэарэтычнай фізікі і астрафізікі; лазернай 
фізікі і спектраскапіі;

ДАЦЭНТАЎ КАФЕДРАЎ: агульнага землязнаўства і гідраметэара-
логіі; вышэйшай матэматыкі і матэматычнай фізікі; біяфізікі; тэорыі 
верагоднасцяў і матэматычнай статыстыкі; камп’ютарных тэхнало-
гій і сістэм; вышэйшай матэматыкі, інфармацыйных сістэм кіраван-
ня; функцыянальнага аналізу і аналітычнай эканомікі; вышэйшай ал-
гебры і абароны інфармацыі; тэорыі і гісторыі дзяржавы і права; 
грамадзянскага працэсу і працоўнага права; грамадзянскага права; 
крымінальнага права; паліталогіі; экалагічнага і аграрнага права; ру-
скай літаратуры; прыкладной лінгвістыкі; рускай мовы; рыторыкі і 
методыкі выкладання мовы і літаратуры; тэарэтычнага і славянскага 
мовазнаўства; міжнароднага прыватнага і еўрапейскага права; ар-
хеалогіі і спецыяльных гістарычных дысцыплін; гісторыі Расіі; 
гісторыі новага і найноўшага часу; этналогіі, музеалогіі і гісторыі ма-
стацтва; сацыяльнай работы і рэабіліталогіі; тэорыі і практыкі пе-
ракладу; фізічнага выхавання і спорту;

СТАРШЫХ ВЫКЛАДЧЫКАЎ КАФЕДРАЎ: грамадзянскага права; 
крымінальнага працэсу і пракурорскага нагляду; класічнай філалогіі; 
раманскага мовазнаўства; раманскіх моў; сацыяльнай работы і рэа-
біліталогіі; фізічнага выхавання і спорту;

ВЫКЛАДЧЫКА КАФЕДРЫ: фізічнага выхавання і спорту. 
Тэрмін конкурсу – адзін месяц з дня апублікавання аб’явы.
Адрас: 220030, г. Мінск, вул. Бабруйская, 5а, упраўленне кадраў, 

тэл. 209-54-36.

МіЖнароДны ДЗярЖаўны экалагіЧны інстытУт 
іМя а. Д. сахараВа БДУ

аБ’яўляе конкУрс на ЗаМяШЧэнне ПасаД: 

ДАЦЭНТ КАФЕДРЫ экалагічнай медыцыны і радыебіялогіі – 1;
ДАЦЭНТ КАФЕДРЫ агульнай экалогіі, біялогіі і экалагічнай гене-

тыкі – 1;
ДАЦЭНТ КАФЕДРЫ экалагічнай хіміі і біяхіміі – 2; 
ДАЦЭНТ КАФЕДРЫ экалагічных інфармацыйных сістэм – 1;
СТАРШЫ ВЫКЛАДЧЫК КАФЕДРЫ фізічнага выхавання – 1;
СТАРШЫ ВЫКЛАДЧЫК КАФЕДРЫ экалагічнага маніторынгу і ме-

неджменту – 2;
СТАРШЫ ВЫКЛАДЧЫК КАФЕДРЫ экалагічнай хіміі і біяхіміі – 1; 
СТАРШЫ ВЫКЛАДЧЫК КАФЕДРЫ імуналогіі і экалагічнай 

эпідэміялогіі – 1;
СТАРШЫ ВЫКЛАДЧЫК КАФЕДРЫ лінгвістычных дысцыплін і між-

культурных камунікацый – 1,75.
Тэрмін падачы дакументаў – адзін месяц з дня апублікавання 

аб’явы.
Адрас: 220070, г. Мінск, вул. Даўгабродская, 23, корпус 1, ад-

дзел кадравай і арганізацыйнай працы, каб. 202, тэл. 398 88 25.

IнстытУт яДЗерных ПраБлеМ 
БеларУскага ДЗярЖаўнага ўнIВерсIтэта

аБ’яўляе конкУрс на ЗаМяШЧэнне ПасаД:

ЗАГАДЧЫК фізіка-тэхнічнай лабараторыі – 1.
Тэрмiн конкурсу – адзiн месяц з дня апублiкавання аб’явы.
Адрас: 220050, г. Мiнск, вул. Бабруйская, 11, аддзел кадраў, па-

кой 315, тэл. 226 42 31.

інстытУт БіЗнесУ БДУ
аБ’яўляе конкУрс на ЗаМяШЧэнне ПасаД:

ДАЦЭНТ КАФЕДРЫ кіравання фінансамі і маёмасцю – 1;
ЗАГАДЧЫК КАФЕДРЫ маркетынгу – 1;
ЗАГАДЧЫК КАФЕДРЫ прававых і  гуманітарных дысцыплiн – 1.
Тэрмін конкурсу – адзін месяц з дня апублікавання аб’явы. 
Адрас: 220004, г. Мінск, вул. Шпалерная, 7, Інстытут бізнесу Бе-

ларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, тэл. 3060027, 3060028.

ДЗярЖаўная ўстаноВа аДУкацыі 
«рэсПУБліканскі інстытУт ВыШэЙШаЙ Школы» 

аБ’яўляе конкУрс на ЗаМяШЧэнне ПасаД:

ЗАГАДЧЫКА КАФЕДРЫ інфармацыйных тэхналогій у адукацыі – 1;
ПРАФЕСАРА КАФЕДРЫ псіхалогіі і педагагічнага майстэрства – 1;
ПРАФЕСАРА КАФЕДРЫ моладзевай палітыкі і сацыякультурных 

камунікацый – 1;
ДАЦЭНТА КАФЕДРЫ моладзевай палітыкі і сацыякультурных ка-

мунікацый – 1;
СТАРШАГА ВЫКЛАДЧЫКА КАФЕДРЫ фiласофii i метадалогii 

ўнiверсiтэцкай адукацыі – 1.
Тэрмін конкурсу — адзін месяц з дня апублікавання аб’явы.
Адрас: 220001, г. Мінск, вул. Маскоўская, 15, аддзел кадраў,  па-

кой  219, тэл. 200 91 07.

рэйтынгі

У сістэме каардынат
муле рэйтынгу асноўную ва-
гу даюць індыкатары, засна-
ваныя на аналізе публіка-
цыйнай і даследчай дзейна-
сці. Неабходная ўмова для 
ўключэння ўніверсітэта ў 
спіс THE – публікацыя за 
апошнія пяць гадоў работ-
нікамі ВНУ больш за 1000 
навуковых прац, якія індэк-
суюцца базай дадзеных 
Scopus. Пры гэтым на пра-
цягу апошняга дзесяцігод-
дзя агульнасусветная коль-
касць навуковых публікацый 
значна павялічваецца.

Расце канкурэнцыя ўні-
вер сітэтаў: сёлета рэйтынг 
ахапіў 1258 ВНУ, а ў 2015 г.  
іх было 800. Самую вялікую 
дынаміку дэманструюць 
краіны Азіі і Паўночнай Аме-
рыкі, дзе навуковымі цэнтра-
мі з’яўляюцца акадэмічныя 
ўніверсітэты ў супрацоўніцт-
ве з глабаль нымі карпара-
цыямі. У шэрагу краін на раз-
віццё даследаванняў ва 
ўніверсітэтах дзяржава вы-
лучае дадатковае фінанса-
ванне і стымулюе публіка-
цыйную актыўнасць.

Пры колькасным паве лі-
чэнні ранжыраваных ВНУ і 
цвёрдых крытэрыях адбору 
БДУ стабільна ўваходзіць у 
спіс THE і захоўвае сваю  
адносную пазіцыю: 2015 г. – 
група 601-800 з 800 ран-
жыраваных ВНУ; 2016 г. – 
800+ з 1000; 2017 г. – 801-
1000 з 1103 і 2018 г. – 1001+ 
з 1258.

Для захавання і паляп-
шэння сваіх пазіцый у між-
народных рэйтынгах ва ўмо-
вах вострай канкурэнцыі 
БДУ рэалізуе доўгатэрміно-
вую «Дарожную карту». Яна 
складаецца з комплексу ме-
рапрыемстваў па аказанні 
метадычнай і арганізацый-
най дапамогі выкладчыкам, 
навуковым супрацоўнікам, 
аспірантам і магістрантам 
пры падрыхтоўцы і публіка-
цыі навуковых артыкулаў у 
вядучых замежных часопі-
сах, а таксама прадугледж-
вае матэрыяльнае заахвоч-
ванне аўтараў за публіка-
цыйную актыўнасць у часо-
пісах, уключаных у базу 
дадзеных Scopus.

Па звестках 2018 г. на 
верхнім радку рэйтынгу раз-
мясціліся ўніверсітэты Окс-
фарда, Кембрыджа і Стэн-
фарда.

З краін-суседзяў Бела-
русі ў рэйтынгу THE най- 
леп шыя пазіцыі ў расійскіх 
універсітэтаў. Так, з 35 расій-
скіх ВНУ, уключаных у рэй-
тынг, найбольш высокія 
месцы занялі МДУ (199 
пазіцыя), МФТІ (251-300), 
Вышэйшая школа эканомікі 
(301-350).

алена МарцУлеВіЧ

Даведка
Рэйтынг THE выдаецца 
вядомым брытанскім ча-
сопісам Times Higher 
Education, які спецыялі-
зуецца на пытаннях сфе-
ры вышэйшай адукацыі.  
З 2004 года THE выда-
ваўся ў супрацоўніцтве з 
агенцтвам QS, а з 2010 
года стаў публікавацца 
незалежна.

Рэфлексія з прыцягненнем метафарычнага вобраза вандравання

Элементы тэатральнай педагогікі 
(імітацыйная гульня  
«Гукарэжысёр»)

Эўрыстыка ў навучанні
не – распрацаваць прэзента-
цыйны каляндар пра Мінск. 

– Гэта методыка інава-
цыйнага характару, якая раз-
лічана на экспарт адукацый-
ных паслуг, гэта значыць на 
тое, каб выклікаць цікавасць 
у замежных студэнтаў і ад-
паведным чынам пазіцыяна-
ваць наш універсітэт, – рас-
павядае аўтар заняткаў-ван-
дравання загадчыца ка-
федры рыторыкі і методыкі 
выкладання мовы і літара-
туры ірына таяноўская. – 
Студэнты з вялікай цікава-
сцю ўспрымаюць падрыхтоў-
ку ўласных адукацыйных 
прадуктаў, паколькі такая 
дзейнасць дае ім магчы-
масць самавыяўлення. Якая 
б ні была індывідуальнасць 
студэнта, у рамках інава-
цыйнага навучання кожны 
зможа знайсці сябе. Мне 
здаецца, самае галоўнае ў 
распрацаваных намі занят-
ках – тое, што кожны студэнт 
можа адчуць сябе чалаве-
кам-творцам.

У практыка-арыентаванай 
распрацоўцы заняткаў-ван-
дравання ўвасобіліся ідэі 
п р а е к т н а - э ў р ы с т ы ч н а г а 

навучання, пабудовы аса-
цыяграм ключавых паняццяў і 
выкарыстання эйдас-канс-
пектаў. Апошні, дарэчы, можа 
весціся выкладчыкам на до-
шцы падчас заняткаў. Эйдас-
канспект – гэта форма апор-
нага канспекта, у якой сін-
тэзуюцца логіка і эмоцыі, за 
кошт чаго перадаецца цэ-
ласны вобраз бачання тэмы. 
Важнасць такога канспекта 
ўзрастае пры працы з замеж-
най аўдыторыяй, якой неаб-
ходная нагляднасць. 

– Класічна эйдас-канс-
пект выкарыстоўваецца на 
занятках па літаратуры, дзе 
ёсць зварот да мастацкага 
тэксту. Аднак мы на кафедры 
трактуем тэрмін «эйдас-
канспект» нашмат шырэй і 
лічым, што ён можа быць 
дастасоўны на любой наву-
чальнай дысцыпліны, таму 
што гэта апора на асацыя-
тыўнае, эмацыйна ўзбагача-
нае ўспрыманне студэнта, 
якое нясе пэўны асобасна 
значны сэнс, – тлумачыць 
Ірына Таяноўская. 

На прэзентацыі выклад-
чыкі і студэнты падчас пра-
гляду відэастужкі абмерка-

валі важныя ў эўрыс тычным 
навучанні пы танні: ці можна 
ацэньваць пастаўленыя сту-
дэнтамі праблемныя пытанні 
па тэме акадэмічным балам? 
Наколькі пры пастаноўцы  
адкрытага задання апраўда-
на даваць узоры і ўводзіць 
элементы тлумачэння ў 
аўды торыі студэнтаў-замеж-
нікаў? Абавязковая ці фа-
культатыўная роля рэфлексіі 
ў адукацыйным працэсе?

На стварэнне канцэпцыі 
заняткаў-вандравання паў-
плывалі супрацоўнікі ка-
федры рыторыкі і методыкі 
выкладання мовы і літара-
туры, кваліфікаваную дапа-
могу ў распрацоўцы аказа -
ла навучальна-метадычная 
лабараторыя інавацый у  
адукацыі БДУ. Серыю мера-
прыемстваў па ўкараненні 
інавацыйных падыходаў у 
выкладанні на філалагічным 
факультэце неўзабаве пла-
нуецца працягнуць, у пры-
ватнасці, адкрытай лекцыяй-
дыялогам старшага выклад-
чыка кафедры класічнай 
філалогіі Ю. А. Сядзінінай-
Баркоўскай.

Валерыя БанДарЧык

інтэрв’ю рэктара БДУ андрэя караля «ВНУ спраўджвае 
курс» – sb.by (17.09), «СБ. Беларусь сёння» (18.09), «Мінск-на-
віны (24.09), «Лічбавая трансфармацыя зменіць змест, формы і 
метады адукацыі – рэктар БДУ» – БелТА (24.09). 

Першы міжуніверсітэцкі форум саюзнай дзяржавы Бе-
ларусі і расіі «адукацыя і навука ў МДУ імя М. В. ламаноса-
ва і БДУ: традыцыі і перспектывы» ў Маскве – vestikavkaza.ru, 
nykhas.ru, rg.ru (08.10), zviazda.by (09.10), БелТА, interfax.by 
(10.10), soyuz.by, sputnik.by, sb.by, Бел-Рас ТБ, 24minsk.by, 
«Мінск-навіны» (11.10). 

Юбілейны тыдзень на фізічным факультэце БДУ – wuz.by 
(06.10), zviazda.by (09.10), «Настаўніцкая газета» (18.10). 

«Бацькоўскі месяц» у БДУ – wuz.by (28.09), «Мінск-навіны» 
(01.10), zviazda.by (04.10). 

XIV кубак еўропы па інтэлектуальных гульнях сярод 
студэнцкіх каманд прайшоў у БДУ – БелТА (01.10),  zviazda.by, 
edu.gov.by (03.10), sb.by, «Знамя юности» (11.10).

«Дзень атамных тэхналогій» адбыўся ў БДУ – wuz.by 
(24.09), zviazda.by, АНТ, belarus.mid.ru, telegraf.by (25.09), sb.by 
(26.09), regnum.ru (27.09), ostrovets.by (28.09).

Пазіцыі БДУ ў рэйтынгу Times Higher Education (THE) – 
tut.by, БелТА, sb.by, interfax.by, mail.ru, belarus.by (26.09), Бела-
русь-4, gp.by (27.09), zviazda.by (30.09). 

XV Міжнародны фэст «тэатральны куфар, БДУ–2018» – 
БелТА (14.09), zviazda.by, sputnik.by (16.09), CТБ, АНТ (17.09), 
Мінск-ТБ, mail.ru, tut.by (18.09), БелТА, sb.by (20.09).
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Фізічны факультэт 
адзначае 60-годдзе

гісторыя
Гісторыя фізічнага факультэта БДУ 
бярэ пачатак з адкрыцця ў 1922 г. 
фізіка-матэматычнага аддзялення 
педагагічнага факультэта БДУ. 
Наступным этапам была арганіза-
цыя ў 1933 г. у БДУ фізіка-матэма-
тычнага факультэта, на якім да 
1938 г. функцыянавалі 4 фізічныя 
кафедры: агульнай фізікі (загадчык 
– дацэнт І. Р. Некрашэвіч), 
тэарэтычнай фізікі (дацэнт Ф. І. 
Фёдараў), рэнтгенафізікі (дацэнт   
І. П. Шапіра), электрамагнітных  
ваганняў (прафесар Я. В. Сняткоў). 
Фізічнае аддзяленне фізіка-матэ-
матычнага факультэта да 1953 г. 
складалася з трох кафедраў – 
агуль най, тэарэтычнай і эксперы-
ментальнай фізікі. У штаце наліч-
валася 18 чалавек.

Кафедры, навучальныя лабара-
торыі і майстэрні размяшчаліся ў 
фізічным корпусе. Цяпер гэта ад-
міністрацыйны будынак рэктарата. 
Там жа знаходзіўся дэканат фа-
культэта. У корпусе меліся ўсяго 4 
лекцыйныя аўдыторыі. Пры гэтым 
паточныя, вялікая фізічная і малая 
фізічная аўдыторыі выкарыстоўва-
ліся і іншымі факультэтамі.

У канцы 1950-х – пачатку 1960-х 
гг. у адукацыі стала надавацца вя-
лікая ўвага фундаментальнай наву-
цы. Велізарнае значэнне для раз-
віцця ўсёй фізічнай навукі ў нашай 
краіне мела запрашэнне на працу  
ў Беларусь буйных навукоўцаў-
фізікаў А. Н. Сеўчанкі і Б. І. Сцяпа-
нава, якія працавалі ў Дзяржаўным 
аптычным інстытуце (ДАІ) у Ленін-
градзе. Для падрыхтоўкі спецыя-
лістаў на фізіка-матэматычным фа-
культэце БДУ арганізуюцца кафед-
ры фізічнай оптыкі і спектральнага 
аналізу, якімі кіруюць адпаведна  
А. Н. Сеўчанка і Б. І. Сцяпанаў. 

Арганізацыя дадзеных кафед-
раў стала пачаткам рэарганізацыі 
ўсёй сістэмы падрыхтоўкі фізікаў  
у БДУ. Асноўнай задачай універ-
сітэцкай сістэмы навучання лічыла-
ся падрыхтоўка настаўнікаў для 
школ і тэхнікумаў. Выпускнікам-
фізікам прысвойвалася кваліфіка-
цыя «выкладчык фізікі». Новыя ка-
федры пачалі рыхтаваць маладых 
спецыялістаў, неабходных для  
прамысловасці краіны і навуковых 
устаноў.

Юбілейныя даты

Услед за адзначанымі кафед-
рамі на фізіка-матэматычным фа-
куль тэце, а з 1958 г. ужо на фізіч-
ным факультэце (першым дэканам  
фізфака стаў М. П. Халімановіч), 
ствараюцца спецыялізаваныя ка-
федры. Развівалася матэрыяльная 
база факультэта. Гэтаму спрыяў  
А. Н. Сеўчанка, які, працуючы з 
1957 да 1972 г. рэктарам БДУ, на-
даваў пытанням абсталявання 
прыярытэтнае значэнне. Фінанса-
ванне навучальных устаноў таго  
часу ажыццяўлялася праз саюзныя 
і рэспубліканскія планавыя органы 
з абавязковым зацвярджэннем 
значных сум у ЦК КПСС.

У станаўленні беларускай шко-
лы фізікаў-оптыкаў вялікую ролю, 
нароўні з А. Н. Сеўчанкам і Б. І.  
Сцяпанавым, сыграў М. А. Ель-
яшэвіч. Усе яны сталі заснаваль-
нікамі і лідарамі эксперыменталь-
най і тэа рэ  тычнай малекулярнай 
спектраскапіі не толькі ў БССР,  
але і ў Савецкім Саюзе. 

Часта лабараторыі фізічнага  
факультэта наведвалі кіраўнікі  
БССР. Падчас такіх візітаў А. Н. 
Сеўчанка практычна заўсёды «вы-
гандлёўваў» дадатковыя субсідыі 
на закуп абсталявання. Такім чы-
нам, было закуплена шмат унікаль-
ных прыбораў, якія размяркоўва-
ліся па ўсіх факультэтах універ-
сітэта, з міжнародных выстаў, якія 
праходзілі ў Савецкім Саюзе. 

У 1957 г. была ўтворана кафедра 
фізікі цвёрдага цела і паўправад-
нікоў, на базе якой у 1966 г. ад-
крыліся кафедры фізікі цвёрдага 
цела (загадчык – прафесар М. Ф. 
Кунін) і фізікі паўправаднікоў (за-
гадчык – дацэнт В. Д. Ткачоў). У 
1961 г. была сфарміравана ка-
федра ядзернай фізікі і мірнага 
выкарыстання атамнай энергіі, а 
таксама кафедра вышэйшай ма-
тэматыкі і матэматычнай фізікі, 
якую ўзначаліў прафесар А. Х. 
Турэцкі. У сувязі з увядзеннем  
спецыялізацыі «Радыёфізіка і элек-
троніка» ў 1963 г. адкрылася ка-
федра электронных матэматычных 
машын (загадчык – дацэнт М. М. 
Пасноў), а ў 1965 г. – кафедра ра-
дыёфізікі і электронікі звышвысокіх 
частот (загадчык – дацэнт У. В. 
Ізох) і кафедра эксперыменталь-
най фізікі і фізічнай электронікі  
(загадчык – дацэнт І. Р. Некрашэвіч).

У 1967 г. з кафедры эксперы-
ментальнай фізікі і фізічнай элек-
тронікі вылучылася кафедра агуль-
най фізікі, якую ўзначаліў дацэнт  

А. М. Саржэўскі. Кафедра экс-
перыментальнай фізікі і фізічнай 
электронікі была пераназвана ў  
кафедру радыётэхнікі і фізічнай 
электронікі. Ранейшая кафедра 
агульнай фізікі, якую ўзначальваў 
дацэнт І. П. Шапіра, была перана-
звана ў кафедру фізікі. Яна забяс-
печвала выкладанне фізічных 
дысцыплін для іншых факультэтаў. 
У 1965 г. была створана кафедра 
цеплафізікі, а ў 1968 г. – кафедра 
атамнай і малекулярнай фізікі (за-
гадчык – акадэмік М. А. Ельяшэвіч). 
Пасля сыходу з пасады рэктара  
А. Н. Сеўчанкі былі адкрыты яшчэ  
2 кафедры – біяфізікі (1975) і ме-
тодыкі выкладання фі зікі і інфар-
матыкі (1988). 

Фізічны факультэт стаў рода-
пачынальнікам новых структур, 
падраздзяленняў, устаноў, а яго 
выпускнікі стварылі і кіруюць 
мноствам паспяховых фірмаў і  
арганізацый. Яны ўзначальваюць 
Інстытут фізікі НАН Беларусі імя  
Б. І. Сцяпанава, Інстытут цепла- і 
масаабмену імя А. У. Лыкава НАН 
Беларусі, Інстытут прыкладной 
фізікі НАН Беларусі і інш., а таксама 
шэраг фірмаў («Лоціс ТІІ», «ЛЭМТ», 
«Адані», «Свет танкаў» і інш.). Мно-
гія з выпускнікоў сталі навукоўцамі 
з сусветным імем, дзяржаўнымі 
дзеячамі (міністрамі, рэктарамі), 
адзначаны высокімі дзяржаўнымі 
ўзнагародамі, сталі лаўрэатамі 
дзяржаўных прэмій Беларусі, за-
служанымі дзеячамі навукі і тэхнікі. 
У наш час на факультэце працуюць 
3 заслужаныя дзеячы навукі Бе-
ларусі і 6 лаўрэатаў Дзяржаўнай 
прэміі РБ.  

У чэрвені 1976 г. на базе аддзя-
лення радыёфізікі фізічнага фа-
культэта быў адкрыты факультэт 
радыёфізікі і электронікі. У 1971 г. 
на базе навуковых лабараторый 
факультэта быў арганізаваны НДІ 
прыкладных фізічных праблем,  
які носіць імя А. Н. Сеўчанкі, а ў 
1986 г. быў заснаваны НДІ ядзер-
ных праблем.

Дэканамі фізічнага факультэта 
пачынаючы з 1958 г. былі дацэнт  
М. П. Халімановіч, прафесар Л. В. 
Валадзько, дацэнт І. П. Зяцькоў, 
дацэнт Э. М. Шпілеўскі, прафесар 
В. А. Гайсёнак, прафесар A. П. 
Клішчанка, з 1997 г. – прафесар  
В. М. Анішчык. Сёння на фа куль-
тэце функцыянуе 11 кафедраў: 
фізічнай оптыкі і фізічнай інфар-
матыкі; лазернай фізікі і спектра-
скапіі; біяфізікі; фізікі цвёрдага  

цела; паўправаднікоў і нанаэлек-
тронікі; тэарэтычнай фізікі і астра-
фізікі; вышэйшай матэматыкі і ма-
тэматычнай фізікі; агульнай фізікі; 
камп’ютарнага мадэлявання; ядзер -
най фізікі; энергафізікі.

нашы дасягненні 
На фізічным факультэце БДУ ў  
рамках шэрагу праграм (ДПНД, 
ДНТП, ГНТП, праграм Саюзнай 
дзяржавы) і асобных інавацыйных 
праектаў праводзяцца працы, 
накіраваныя на стварэнне новых 
сучасных прыбораў, прызначаных 
для выкарыстання ў розных галі-
нах, а таксама для даследаванняў 
пры распрацоўцы новых матэрыя-
лаў. Прывядзём як прыклад толькі 
некаторыя з іх.

апаратура для спектраскапіі 
з прасторавым разрозненнем.

Гіперспектраскапія – галіна 
спектраскапіі, якая займаецца 
спектральным аналізам працяглых 
зон прасторы. Інфармацыя за-
хоўваецца ў выглядзе «спектраль-
нага гіперкуба», які ставіць у ад-
паведнасць кожнаму мінімальна 
адрознаму (квазікропкаваму) 
фраг менту доследнай зоны выпра-
меньваны ёю спектр. Галіны пры-
мянення гіперспектральнага аналі-
зу: медыка-біялагічныя даследа-
ванні тканак і клетак, дыстанцыйны 
маніторынг зямной паверхні (ге-
алогія, экалогія, сельская гаспа-
дарка), астранамічныя назіранні.

Прыбор распрацоўваўся супра-
цоўнікамі кафедры лазернай фізікі  
і спектраскапіі БДУ і лабараторыі 
спектраскапіі НДІ ПФП імя А. Н. 
Сеўчанкі (аўтары і распрацоўшчыкі: 
Варапай Я. С., Гуліс І. М., Купрэеў 
А. Г., Каплеўскі К. М., Самцоў М. П., 
Радзько А. Я., Шаўчэнка К. А.). 

Відэа-мікраспектраметрыч-
ны комплекс (ВМск). 

Комплекс прызначаны для ана-
лізу спектральных характарыстык 
аб’ектаў вялікага памеру са скла-
данай неаднастайнай структурай з 
прасторавым разрозненнем з мэ-
тай ідэнтыфікацыі ўзораў у крымі-
налістычных прымяненнях, у па-
ліграфіі, геалогіі, біялагічнай і ме-
дыцынскай мікраскапіі (гісталогіі), 
а таксама для навучання студэнтаў 
і спецыялістаў сучасным метадам 
мультызанальнай (мультыспект-
ральнай) здымкі і лакальнай спек-
траскапіі. 

Прыбор распрацоўваўся супра-
цоўнікамі лабараторыі спектраска-

піі НДІ ПФП імя. А. Н. Сеўчанкі і ка-
федры лазернай фізікі і спектра-
скапіі БДУ (распрацоўшчыкі: Сам-
цоў М. П., Радзько А. Я., Шаўчэнка 
К. А., Ляшэнка Л. С., Тарасаў Д. С., 
Варапай Я. С., Гуліс І. М., Серафі-
мовіч А. І., Каплеўскі К. М.).

эксперыментальны ўзор 
шырокаахопнага оптаэлектрон-
нага сканера многаспектраль-
нага іЧ-ра дыёметра з сістэмай 
рэгістрацыі, захоўвання і апрацоўкі 
дадзеных для спадарожнікаў дыс-
танцыйнага зандавання Зямлі. 

Распрацаваны ў рамках прагра-
мы Саюзнай дзяржавы «Мані-
торынг СД» супрацоўнікамі ка-
федры фізічнай оптыкі і прыклад-
ной інфарматыкі (Каваленка М. М., 
Мінько А. А., Паслядовіч М. Р.) су-
месна з ЦНДІмаш, г. Каралёў.

адчувальныя элементы на 
аснове сінтэтычнага алмазу для 
кантрольна-вымяральных пры-
бораў.

На кафедры фізікі паўправад-
нікоў і нанаэлектронікі на аснове 
сінтэтычных алмазаў вытворчасці 
ТАА «Адамасінвест» створаны экс-
перыментальныя ўзоры датчыкаў 
тэмпературы, дэтэктараў ультра-
фіялетавага і іанізавальных вып-
раменьванняў. Прыборныя струк-
туры выраблены з выкарыстаннем 
фоталітаграфіі, іоннай імпланта-
цыі, высокатэмпературнага ад  -
палу ў вакууме. Датчыкі маюць  
высокія эксплуатацыйныя харак-
тарыстыкі, супастаўныя з харак-
тарыстыкамі найлепшых прата -
тыпаў на аснове прыродных ал-
мазаў. Распрацоўшчыкі: Казючыц 
М. М.,  Русецкі М. С.

Датчыкі вільготнасці і абле-
дзянення на аснове масіву вуг-
ляродных нанатрубак.

На кафедры фізікі паўправад-
нікоў і нанаэлектронікі пад кіраў-
ніцтвам Паклонскага М. А. і Кся-
невіча В. К. распрацаваны прата-
тыпы датчыкаў з найбольшай ад-
чувальнасцю да вільготнасці (пры 
змене вільготнасці на 1 %) і най-
меншым часам водгуку (прыклад-
на 5-10 с пры змене вільготнасці 
на 25 %). 

комплекс лазерна-аптычнага 
навучальна-навуковага абста-
лявання.

Супрацоўнікамі кафедры ла-
зернай фізікі і спектраскапіі (Тол-
сцік А. Л., Мельнікава А. А., Васілё-
нак Г. Д., Агішаў І. М.) у рамках 
шэрагу ДНТП і ГНТП распрацава -
ны прыборы і абсталяванне для 

Фізікі паспяховыя ва ўсіх відах дзейнасці
Каліброўка лётнага ўзору СФК на комплексе «Камелія-М»
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выкарыстання ў навуковых дасле-
даваннях і ў навучальным працэсе. 
Асобныя распрацоўкі выконваліся 
з удзелам супрацоўнікаў іншых ар-
ганізацый (ТАА «Лоціс ТІІ», Інстытут 
фізікі НАН РБ). 

лабараторны комплекс па 
фізіцы лазераў на базе лазера 
на ітрый-алюмініевым гранаце 
LS-2132Y. Абсталяванне тыража-
валася з выкарыстаннем вытвор-
чых магутнасцяў і сэрвіснай 
службы падтрымкі СП «Лоціс-ТІІ». 
Было выраблена 17 лазераў на 
ітрый-алюмініевым гранаце, якія 
пастаўлены ва ўніверсітэты Бела-
русі, а таксама замежных краін 
(Расія – 8 лазераў, Тайвань – 3 ла-
зеры, Іспанія – 1, Японія – 1). 

лабараторны комплекс па  
кагерэнтнай оптыцы і галаграфіі  
на аснове новага фотапалімернага 
матэрыялу, які дазваляе рэаліза-
ваць прамы запіс (без постэкс-
пазіцыйнай апрацоўкі) фазавых  
галаграм і ажыццяўляць галагра-
фічны запіс з выкарыстаннем кам-
пактных цвёрдацельных YAG:Nd  
ла  зераў з дыёднай накачкай, што 
працуюць на даўжыні хвалі 532 нм. 
Распрацоўка ўкаранёная НВРУП 
«Актыў БДУ». У 2010 г. выкананы 
кантракт з Федэральным універ-
сітэтам тэхналогій (г. Міна, Ніге-
рыя) па пастаноўцы лабараторнага 
практыкума.

Модульны навукова-наву-
чальны лазерны комплекс з пе-
рабудаванымі спектральнымі 
характарыстыкамі генерацыі.

Распрацаваны комплекс  пры з-
начаны для навучання студэнтаў 
метадам перабудовы частаты ла-
зернай генерацыі з выкарыстан-
нем лазера на фарбавальніку з 
дысперсійным рэзанатарам, ла-
зера з размеркаванай зваротнай 
сувяззю і лазера на вымушаным 
камбінацыйным рассейванні. Па-
раметры генерацыі распраца-
ваных лазераў дазваляюць вы-
карыстоўваць іх пры правядзенні 
навуковых даследаванняў у га- 
ліне лазернай фізікі і нелінейнай  
оптыкі. 

навучальна-навуковы ком-
плекс па вывучэнні валаконна-
аптычных сістэм перадачы і 
апрацоўкі інфармацыі прызна-
чаны для навучання студэнтаў су-
часным інфармацыйным тэхнало-
гіям, заснаваным на аптычнай пе-
радачы і апрацоўцы інфармацыі. 
Распрацоўка ўкаранёная НВРУП 
«Актыў БДУ». У 2010 г. выкананы 

кантракт з Федэральным універ-
сітэтам тэхналогій (г. Міна, Ніге-
рыя) па пастаноўцы лабараторнага 
практыкума. 

навучальна-даследчы мо дуль-
ны комплекс на аснове лазера з 
дыёднай накачкай. Параметры 
генерацыі распрацаванага лазера 
дазваляюць выкарыстоўваць яго 
пры правядзенні навуковых дасле-
даванняў у галіне лазернай фізікі і 
нелінейнай оптыкі.

навукова-навучальны лазер-
на-аптычны комплекс для пад-
рыхтоўкі спецыялістаў у галіне 
мікра- і нанафатонікі  разлічаны 
на студэнтаў і магістрантаў класіч-
ных і тэхнічных універсітэтаў і пры-
значаны для развіцця ў студэнтаў 
навыкаў даследчай працы ў галіне 
фізікі нанаструктур і дэманст рацыі 
магчымасцяў выка рыстання лазер-
на-аптычных і галаграфічных мета-
даў пры стварэнні і даследаванні 
нанаструктураваных матэрыялаў.

Сумесна з ЗАТ «Галаграфічная 
індустрыя» распрацавана абсталя-
ванне для кантролю і абароны га-
лаграфічных элементаў (Толсцік  
А. Л., Мельнікава А. А., Васілёнак  
Г. Д., Агішаў І. М.). 

апаратна-праграмны ком-
плекс для стварэння і даследа-
вання нейронных сетак, ней-
раінтэрфейсаў, нейронападоб-
ных клетачных структур (ка-
федра біяфізікі: Дзянісаў А. А., 
Булай П. М., Пітлік Т. М., Малчанаў 
П. Г., Чаранкевіч С. М.).

Комплекс прылад і метадаў для 
стварэння апаратнага і інфарма-
цыйнага інтэрфейсу з сеткамі нер-
вовых клетак in vitro для даследа-
вання працэсаў навучання ў біяла-
гічных нейронных сетках; актыва-
цыі працэсаў дзялення ствалавых 
клетак і іх дыферэнцыявання ў ней-
ронападобным напрамку з наступ-
ным прымяненнем у нейратранс-
планталогіі. З’яўляецца базай для 
стварэння новага класа вылічаль-
ных прылад з выкарыстаннем ан-
самбляў біялагічных нейронаў у 
якасці элементаў апрацоўкі інфар-
мацыі, а таксама будзе выкарыс-
тоўвацца для вывучэння законаў 
навучання і механізмаў фарміра-
вання памяці ў мозгу.

Фотасэнсібілізатар новага 
пакалення для фотадынамічнай 
тэрапіі анказахворванняў. Прэ-
парат уяўляе сабой трыкарба-
цыянінавы фарбавальнік, хімічна 
звязаны з поліэтыленгліколем. 
Выкарыстанне новага тыпу фо-

тасэнсібілізатара дазволіла пры-
кладна ў 10 разоў палепшыць 
выяўляльную здольнасць і дыягна-
ставаць зоны лакалізацыі пухлін на 
большай глыбіні (~20-30 мм). Ас-
ноўнымі распрацоўшчыкамі з’яў-
ляюцца Варапай Я. С., Самцоў  
М. П., Лугоўскі А. П., Лугоўскі А. А., 
Ляшэнка Л. С. і суаўтары патэнтаў.  
У 2014 г. на конкурсе найлеп шых 
іна вацыйных праектаў у Санкт-Пе-
цярбургу распрацоўка была ад-
значана залатым медалём. 

Фотаактывіруемыя антымік-
робныя прэпараты. З ліку шмат-
лікіх захворванняў найбольшая 
коль касць ініцыюецца носьбітамі 
вірусных інфекцый, якія галоўным 
чынам лечацца антыбіётыкамі.  
Гэта не заўсёды эфектыўна з пры-
чыны вы працоўкі штамамі мікра-
арга нізмаў устойлівасці да анты-
біё тыкаў. Распрацаваны сінтэза-
ваныя злучэнні з выяўленай анты-
стафі лакокавай і супраць грыб ковай 
актыўнасцю пад дзеяннем лазер -
нага выпраменьвання ў блізкім ін-
фрачырвоным дыяпазоне для 
выкарыстання ў фотадынамічнай 
антымікробнай тэрапіі. 

Распрацоўка выканана кафед-
рай лазернай фізікі і спектраскапіі   
і лабараторыяй спектраскапіі НДІ 
ПФП імя А. Н. Сеўчанкі сумесна  
з супрацоўнікамі РНПЦ эпідэмі-
ялогіі і мікрабіялогіі (Л. П. Цітоў,  
Т. С. Ермакова). У 2017 г. на конкур-
се найлепшых інавацыйных пра-
ектаў у Санкт-Пецярбургу дадзе-
ная распрацоўка адзначана зала-
тым медалём. 

Метад легіравання паверхне-
вага пласта матэрыялаў, засна-
ваны на ўздзеянні інтэнсіўных 
электронных пучкоў і кампрэсійных 
плазменных струменяў на сістэму 
«пакрыццё/матэрыял».

Кампазітныя пласты валодаюць 
высокім значэннем цвёрдасці (да  
4 ГПа), параўнальным з цвёрдас-
цю сталяў. Распрацоўка перспек-
тыўная для вырабу дэталяў, якія 
працуюць пры павышаных нагру-
зачна-хуткасных умовах, ва ўмовах 
рэзкага перападу тэмператур і аг-
рэсіўных асяроддзяў. 

У 2014 г. за цыкл навуковых прац 
атрымана прэмія імя акадэміка  
В. А. Капцюга. У склад калектыву 
ўвайшлі супрацоўнікі БДУ, ІЦМА 
НАН Беларусі і ІМЭ СА РАН.  
Распрацоўшчыкі ад БДУ: У. В. Уг-
лоў,  М. М. Чаранда, Н. В. Бібік.

тэхналогія вытворчасці даку-
ментнай  паперы.

Распрацаваны ахоўны сродак 
высокага ўзроўню для каштоўных 
папер на аснове новага пакалення 
люмінесцэнтных валокнаў з істотна 
ўскладненымі характарыстыкамі 
люмінесцэнтнага свячэння, уз-
наўленне (падробка) якіх уяўля-
ецца вельмі цяжкай.

Распрацаваны і ўкаранёныя ў 
вытворчасць прыборы для ідэн-
тыфікацыі люмінесцэнтнага валак-
на. На тэхналогію абароны атры-
маны еўразійскі патэнт «Спосаб 
абароны і ідэнтыфікацыі дакумен-
таў».

Выпуск люмінесцэнтнага валак-
на арганізаваны на базе ПА  «Хім-
валакно»  (г. Светлагорск). Выраб-
ляецца дакументная папера на УП 
«Папяровая фабрыка» Газнака, 
аб’ём выпуску паперы – 1500 тон у 
год. На конкурсе найлепшых інава-
цыйных праектаў 2016 г. у Санкт-
Пецярбургу атрыманы дыплом 1-й 
ступені з уручэннем залатога ме-
даля. Распрацоўшчыкі – Варапай 
Я. С., Гуліс І. М., Серафімовіч А. І.

студэнцкая навука
Да правядзення даследаванняў 
прыцягваюцца і студэнты факуль-
тэта. Студэнты старэйшых курсаў 
удзельнічаюць у працы міжкафед-
ральных СНДЛ «Нелінейная дына-
міка фізічных сістэм», «Біяфізіка і 
клетачныя тэхналогіі», «Фізіка на-
наструктураваных паўправаднікоў»  
і «Мадыфікацыя ўласцівасцяў ма-
тэрыялаў з дапамогай кампрэсій-
ных і іонна-плазменных струме-
няў». Для студэнтаў першага і дру-
гога курсаў працуюць навуковыя 
гурткі на кафедры тэарэтычнай 
фізікі і астрафізікі, на кафедры бія-
фізікі, на кафедры ядзернай фізікі 
(гурток па радыёэлектроніцы). Усё 
большую папулярнасць набывае 
нядаўна арганізаваны кафедрай 
энергафізікі навукова-адукацыйны 
семінар для студэнтаў і школьнікаў 
«Энергаэфектыўныя тэхналогіі і  
новыя матэрыялы».

У 2017 г. гурток па эксперы-
ментальнай фізіцы (кіраўнік Гар-
бачук М. І.) атрымаў заахвочваль-
ную прэмію ў конкурсе навуковых 
гурткоў БДУ. Штогод каля 20 
студэнтаў факультэта ўдзель ні-
чаюць у Рэспубліканскім конкур-
се навуковых прац студэнтаў ВНУ 
па гуманітарных, прырода знаўчых  
і тэхнічных навуках. Практычна 
кожны год студэнты фа культэта 
становяцца лаўрэатамі конкурсу.

Студэнты фізічнага факультэта 
праходзяць навучальныя стажы-
роўкі ў замежных навучальных  
цэнтрах Германіі, Францыі, Расіі і 
ін шых краін.

Найлепшыя студэнты факуль-
тэта з’яўляюцца кіраўнікамі і вы-
канаўцамі даследчых праектаў, 
выкананых па грантах БДУ і Мі  ні-
стэрства адукацыі для студэнтаў  
і аспірантаў, а таксама становяц-
цасуаўтарамі навуковых прац,  
якія публікуюцца ў прэстыжных 
часо пісах. 

Перспектывы
Як вядома, наша краіна арыенту-
ецца на інавацыйны шлях раз-
віцця. У гэтым плане ў апошні час 
вельмі вялікая ўвага надаецца 
развіццю інфармацыйных тэхна-
логій. Дзякуючы прынятым ра-
шэнням і мерам стымулявання IT-
сфера ў наш час у Беларусі ак-
тыўна развіваецца. Адна з важных  
задач, якую вырашае IT-сфера, 
з’яўляецца аўтаматызацыя тэхна-
логій і машын, прыбораў і прылад. 
Разам з тым зразумела, што для 
забеспячэння  інавацыйнага шляху 
не менш, а можа, і больш важнай 
выступае задача па распрацоўцы  
і стварэнні найноўшых тэхналогій  
і машын, прыбораў і прылад, па-
колькі пры іх адсутнасці не будзе 
чаго аўтаматызаваць. Гэтыя ж за-
дачы могуць вырашацца толькі  
спецыялістамі фізіка-тэхнічнага 
профілю.  

Фізічны факультэт – асноўная 
кузня кадраў нашай краіны для 
падрыхтоўкі спецыялістаў фізіка-
тэхнічнага профілю. Так, пераваж-
ная большасць супрацоўнікаў Ін-
стытута фізікі НАН Беларусі імя  
Б. І. Сцяпанава – яго выпускнікі, а  
ў наш час інстытут з’яўляецца  
філіялам кафедры лазернай фізікі  
і спектра скапіі фізічнага факуль-
тэта БДУ. Інстытут біяфізікі і кле-
тачнай інжынерыі НАН Беларусі  
таксама ўкамплектоўваецца галоў-
ным чынам выпускнікамі кафедры 
біяфізікі, як і шэраг іншых навуко -
вых устаноў выпускнікамі кафедраў 
факультэта. У цэлым, у наш час 
фізічны факультэт БДУ валодае 
дастатковым патэнцыялам для 
падрыхтоўкі кадраў, неабходных  
для тэхналагічнага развіцця нашай 
краіны.

Дэкан фізічнага факультэта
 прафесар Віктар аніШЧык,  

прафесар яўген ВараПаЙ

Фізікі паспяховыя ва ўсіх відах дзейнасці
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НДІ фізіка-хімічных 
праблем – шматразовы 
пераможца рэспубліканскага 
спаборніцтва сярод 
арганізацый навукі, і да 
нядаўняга часу – лідар сярод 
усіх навуковых арганізацый 
у рэйтынгу цытавання. 

Створаны 4 кастрычніка 1978 г. НДІ складаў-
ся з 9 НДЛ, у якіх працавалі 123 навуковыя 
супрацоўнікі. Вялікую ролю ў арганізацыі ін-
стытута сыгралі прарэктар па навуковай ра-
боце БДУ акадэмік Л. В. Валадзько, на-
меснік міністра вышэйшай і сярэдняй спе-
цыяльнай адукацыі БССР Ф. М. Капуцкі 
(дырэктар інстытута ў 1978–1979 гг.), дэкан 
хімічнага факультэта Г. А. Браніцкі (намеснік 
дырэктара інстытута па навуковай рабоце ў 
1978–1989 гг.) і загадчык кафедры неар-
ганічнай хіміі В. В. Свірыдаў (дырэктар ін-
стытута ў 1979–1993 гг.). У наш час у склад 
інстытута ўваходзяць 15 падраздзяленняў, у 
якіх працуе 176 работнікаў, з іх 140 навуко-
вых супрацоўнікаў, уключаючы 9 дактароў 
навук і 62 кандыдатаў навук.

 

навуковыя школы
Акадэмік В. В. свірыдаў стаў заснаваль-
нікам буйной навуковай школы ў галіне хіміі 
цвёрдага цела, вучнямі якой абаронены 11 
доктарскіх і 128 кандыдацкіх дысертацый. 
Два з іх атрымалі званне акадэміка (А. І. Лес-
ніковіч у 2002–2008 гг. – намеснік старшыні 
прэзідыума НАН Беларусі, А. А. Івашкевіч – 
першы прарэктар БДУ), тры – званне чле-
наў-карэспандэнтаў (С. К. Рахманаў – стар-
шыня пастаяннай камісіі Савета Рэспублікі 
НС РБ па міжнародных справах і нацыяналь-
най бяспекі, А. І. Кулак – дырэктар Інстытута 
агульнай неарганічнай хіміі НАН Беларусі,  
Д. В. Свірыдаў – дэкан хімічнага факультэта 
БДУ). Вучні школы ўзначальваюць лабара-
торыі хіміі тонкіх плёнак, нанахіміі, хіміі вог-
нетушыльных матэрыялаў, хіміі кандэнса-
ваных асяроддзяў 

Акадэмік Ф. М. капуцкі, нягледзячы на 
працу на пасадзе намесніка міністра, а за-
тым – рэктара БДУ, заснаваў навуковую 
школу па накіраванай хімічнай мадыфікацыі 
поліцукрыдаў рознага паходжання для 
стварэння новых матэрыялаў і лекавых 
сродкаў, падрыхтаваўшы 3 дактароў і 30 
кандыдатаў навук. Адзін з яго вучняў – 
акадэмік А. В. Більдзюкевіч – узначальвае 
Інстытут фізіка-арганічнай хіміі НАН. Вучні 
школы Ф. М. Капуцкага кіруюць лабара-
торыямі хіміі поліцукрыдаў, каталізу по-
лімерызацыйных сістэм, раствораў цэлю-
лозы і прадуктаў на яе аснове. 

Загадчык лабараторыі хіміі свабодна-
радыкальных працэсаў д.х.н. а. і. Шадыра 
надаў імпульс вывучэнню механізмаў сва-
боднарадыкальных ператварэнняў біялагіч-
на важных рэчываў, якія ініцыююцца рознымі 
стрэс-фактарамі, і стварэнню лекавых прэ-
паратаў на аснове прыродных злучэнняў і іх 
сінтэтычных аналагаў. А. І. Шадыра 
падрыхтаваў двух дактароў і 17 кандыдатаў 
навук.

Пад кіраўніцтвам акадэміка а. а. іваш-
кевіча, які ўзначальваў інстытут у 1997–
2009 гг., пачалі развівацца квантава-хіміч-
ныя даследаванні складаных малекулярных 
сістэм, мадэляванне рэакцый з удзелам 
вытворных тэтразолу, даследаванні элек-
троннай, прасторавай будовы і энергетыч-
ных характарыстык злучэнняў шэрагу азо-
лаў. А. А. Івашкевіч падрыхтаваў двух дакта-
роў і 7 кандыдатаў навук. 

З прыходам у 1996 г. у інстытут за-
гадчыка лабараторыі біяхіміі лекавых прэ-
паратаў, д.б.н., члена-карэспандэнта НАН 
Беларусі У. М. Шкуматава, пачалася рас-
працоўка хіміка-ферментатыўных метадаў 
сінтэзу стэроідных гармонаў, вывучэнне 
структурна-функцыянальных арганізацый 
гідралітычных ферментаў для стварэння 
лекавых сродкаў. Пад кіраўніцтвам  
У. М. Шкуматава абаронены 5 кандыдацкіх 
дысертацый.

навуковая сфера

НДІ ФХП – 40 гадоў на ўздыме

30 % артыкулаў выдаецца 
ў замежных часопісах

Па выніках даследаванняў у інстытуце вы-
дадзена 77 навуковых выданняў (манаграфіі, 
зборнікі, матэрыялы канферэнцый, даведка-
выя выданні), каля 7000 артыкулаў, з іх у да-
лёкім замежжы больш за 1800. Штогод у ін-
стытуце публікуецца да 300 навуковых прац, 
з якіх не меней за 30 % выдаецца ў замежных 
часопісах з індэксамі цытавання (IF) вышэй-
шымі за 3. 

НДІ цесна ўзаемадзейнічае з навуковымі 
падраздзяленнямі і кафедрамі хімічнага фа-
культэта БДУ. Арганізаваны спецыяльныя 
практыкумы для студэнтаў па рэнтгена-
графіі, сканіруючай электроннай мікраскапіі, 
электроннай мікраскапіі, каларыметрыі, бія-
хіміі, нанахіміі, па асновах сінтэзу цвёрдых 
фаз і інш. Супрацоўнікамі падрыхтаваны 38 
падручнікаў і навучальных дапаможнікаў, з іх 
12 – з грыфам Міністэрства адукацыі РБ.

Вядзецца падрыхтоўка кадраў вышэй-
шай кваліфікацыі: супрацоўнікамі інстытута 
абаронены 26 доктарскіх і 214 кандыдацкіх 
дысертацый (у 2018 г. абаронены 2 канды-
дацкія і прынята да абароны доктарская  
ды сертацыя). Ад трох і больш кандыдатаў 
навук падрыхтавалі д.х.н. П. М. Гапонік,  
д.х.н. праф. Л. П. Круль; д.х.н. праф.  
Д. Д. Грыншпан; д.х.н. праф. Т. М. Вараб’ -
ёва; д.х.н. праф. В. У. Ягораў; д.х.н. праф.  
Н. В. Логінава, д.х.н. М. В. Арцем’еў;  
д.х.н. праф. В. У. Багданава; к.х.н. дацэнт  
С. В. Касцюк; к.х.н. дацэнт Т. В. Гаеўская; 
к.х.н. дацэнт М. І. Іваноўская; к.х.н. дацэнт  
Т. Л. Юркштовіч; к.х.н. дацэнт Г. А. Рагойша; 
к.х.н. дацэнт Г. П. Шаўчэнка.

крыніцы фінансавання 
ў Беларусі і расіі

Кіраўніцтва НДІ заўсёды надавала ўвагу по-
шуку стабільных крыніц атрымання паза-
бюджэтнага фінансавання. З 2005 г. у інсты-
туце працуе акрэдытаваная лабараторыя  
паліваў, алеяў і кармоў, якая здзяйсняе  
сертыфікаваныя выпрабаванні па 100 нар-
матыўных дакументах. Працы выконваюцца 
для юрыдычных асоб Беларусі і Расіі.

Інстытут пастаўляе на прадпрыемствы 
прадукцыю ўласнай вытворчасці. Лабара-
торыя хіміі тонкіх плёнак пастаўляла бор-
змяшчальную кампазіцыю для электралітаў 
нікелявання («Агат – электрамеханічны за-
вод», «БелОМА-ММЗ імя С. І. Вавілава» і 
інш.) і растворы для аэразольна-струме-
невай металізацыі (ЗАТ «Галаграфічная ін-
дустрыя»); лабараторыя каталізу полімеры-
зацыйных сістэм – металізацыйны склад для 
залечвання фоташаблонаў («Інтэграл», УП 
«Ралан», «КБДЭМ-ОМА»); лабараторыя хіміі 
кандэнсаваных асяроддзяў – 14 парашкоў і 2 
віды праяўляльнікаў для дактыласкапічнай 
экспертызы (дэпартамент фінансаў і тылу 
МУС РБ, ЗАТ «Спіктра» (Літва)) і камплек -

туючыя да газагенерыруючых сістэм для  
культывавання анаэробных мікраарганізмаў 
(РНПЦ эпідэміялогіі і мікрабіялогіі); лабара-
торыя біяхіміі лекавых прэпаратаў – пратэа-
літычныя ферменты («Барысаўскі завод 
медыцынскіх прэпаратаў» і інш.).

У 2014 г. у інстытуце створаны доследны 
ўчастак па нанясенні пакрыццяў з металаў, 
сплаваў і кампазітаў на вырабы рознага 
прызначэння. Замоўцамі прац сталі «Пе-
ленг», «Планар-СА», «Электратрэйд», «Ё-ін-
жынірынг», «Завод СВТ», «МНДПІ», «АТАМ-
ТЭХ», «Будтэхпрагрэс», «Тэстпрыбор» (РФ), 
НКБ «МІКС» Паўднёвага федэральнага 
ўніверсітэта (РФ) і інш. 

У 2016–2020 гг. інстытут вызначаны га-
лаўной арганізацыяй-выканаўцам ДНТП 
«Малатанажная хімія» і ДПНД «Хімічныя 
тэхналогіі і матэрыялы», якая ўключае пяць 
падпраграм.

Распрацоўкі інстытута ў галіне стварэння 
лекавых прэпаратаў, выкананыя ў рамках 
дзяржпраграмы развіцця фармацэўтычнай 
прамысловасці Беларусі добра вядомыя  
як у краіне, так і за мяжой. 

У рамках дзяржпраграмы па забеспя-
чэнні вытворчасці дызельнага біяпаліва ў 
Беларусі на 2007–2010 гг. у НДІ распра-
цавана тэхналогія вытворчасці метылавых 
эфіраў тлустых кіслот з рапсавага алею, на 
аснове якіх у ААТ «Гродна Азот» і «Ма-
гілёўхімвалакно» створаны вытворчасці  
магутнасцю 10 тыс. т/год і 20 тыс. т/год. 

У выніку выканання трох заданняў пра-
грам Саюзнай дзяржавы ў 2008–2015 гг. 
распрацаваны тэхналагічныя працэсы па 
атрыманні новага віду гідратцэлюлознага 
валакна «Грынцел», кампазіцыйнага цвёр-
дага паліва з адходаў нафтапрадуктаў і гі-
дролізнага лігніну ў выглядзе гранул і пе-
лет, самазгасальнага валакна з раствораў 
прыродных палімераў.

Для патрэб сельскай гаспадаркі рас-
працаваны тэхналогіі поліэлектралітных  
гідрагеляў «Гісіяр» для інкрустацыі насення 
сельгаскультур; прэпарат для перадубо-
рачнай апрацоўкі рапсу «Грыпіл»; сродак 
для ап рацоўкі мяса-малочнага абсталя-
вання «Суперсепт» і інш.

Шэраг тэхналогій па электрахімічным і 
безэлектролізным асаджэнні пакрыццяў з 
металаў і сплаваў укаранёны на прадпры-
емствах Беларусі і Расіі. 

Інстытут працуе ў цесным супрацоўніц-
тве з установамі МНС РБ. У НДІ распра-
цаваны: сродкі для папярэджання і ту-
шэння лясных пажараў «Метафасіл» і «Та-
фасіл»; вогнеахоўны склад для лясных га-
ручых матэрыялаў і торфу «Камплексіл» 
(выпускае «ЦІКРА БЕЛ»), цяжкагаручы пена-
поліўрэтан для вытворчасці сэндвічавых 
панэляў для ўцяплення і прадухілення па-
жару па тэхналагічных камунікацыях бу-
дынкаў і збудаванняў (выпускае «МНТП»). 

За апошнія некалькі гадоў укаранёныя ў 
вытворчасць: тэхналогіі вырабу бясхлорнага 

дэзінфектанта для абеззаражання аб’ектаў 
гаспадарча-пітнога водазабеспячэння; тэх-
на  логія мадыфікацыі поліэлектралітных гід-
рагеляў для вырошчвання пасадкавага ма-
тэрыялу іглічных парод у лясных гадаваль-
ніках («Шаўэр груп»); тэхналогія вытворчасці 
паліруючых асяроддзяў на аснове мікра- і 
нанапарашкоў; тэхналогія вырабу вогне-
ахоўнага кампазіцыйнага матэрыялу на ас-
нове поліалефінаў для кабельнай ізаляцыі; 
тэхналогіі вытворчасці дражджэй неак-
тыўных і дадаткаў кармавых; ядомы біяпа-
лімерны матэрыял для ўпакоўкі харчовых 
прадуктаў і інш.

ліцэнзійныя дамовы 
і міжнародныя кантракты

1. На створаныя ў НДІ аб’екты права 
прамыс ловай уласнасці атрыманы 941 
ахоўны дакумент, у т. л. 708 аўтарскіх 
сведчанняў СССР на вынаходствы, 205 
патэнтаў на вынаходства, 7 патэнтаў на 
карысную мадэль, 21 пасведчанне пра 
рэгістрацыю таварных знакаў.  
У НДІ складзены 43 ліцэнзійныя дамовы 
на падаванне права выкарыстання 
аб’ектаў прамысловай уласнасці, што-
гадовыя плацяжы па іх складаюць да 
200 тыс. бел. руб. 

Штогод у НДІ выконваецца ад 6 да 8 між-
народных кантрактаў на правядзенне НДР. 
За апошнія пяць гадоў замоўцамі прац 
з’яўляліся інстытуты і кампаніі Германіі, 
Кітая, Францыі, Расіі, ЗША, Чэхіі. Толькі ў 
2018 гг. вядуцца даследаванні па   
5 грантах Рамачнай праграмы ЕС па на - 
вуцы і інавацыях «Гарызонт–2020», два з іх 
атрыманы ў 2018 г.

Узнагароды і дасягненні
Распрацоўкі інстытута толькі за апошнія  
10 гадоў атрымалі два спецыяльныя прызы і 
47 медалёў (22 залатыя, 16 сярэбраных, 8 
бронзавых і адзін спецыяльны).

Калектыў НДІ ўзнагароджаны ганаро-
вымі граматамі Савета Міністраў, ДКНТ і 
Міністэрства адукацыі. Па выніках спабор-
ніцтва сярод арганізацый навукі інстытут  
сем разоў (у 2005–2012 гг.) быў прызнаны 
пераможцам і заносіўся на Рэспубліканскую 
дошку гонару.

У 2013 г. супрацоўнікі інстытута (д.х.н.  
М. В. Арцем’еў, акадэмікі А. І. Лесніковіч і  
А. А. Івашкевіч) ганараваны Дзяржаўнай 
прэміі РБ за цыкл прац «Новыя неарганіч-
ныя злучэнні і матэрыялы на аснове мікра- і 
нанапамерных часціц: атрыманне, уласціва-
сці, прымяненне». 

Л. С. Цыбульская і С. В. Касцюк атрым лі-
валі ў 2016 і 2017 гг. гранты Прэзідэнта РБ. 
Штогод маладыя супрацоўнікі становяц ца 
атрымальнікамі прэзідэнцкай стыпендыі  
(Д. І. Шыман, 2014 г.; Я. А. Авадок, 2015 г.;  
І. У. Васіленка і А. В. Пруднікаў, 2016 г.;  
С. С. Перавознікаў, 2017 г.; А. У. Антановіч, 
2018 г.).

Месца працы найлепшых
выпускнікоў хімфака

За 40 гадоў працы інстытута змянялася яго 
структура, у адпаведнасці з патрабаваннямі 
часу ставіліся новыя навуковыя задачы – 
нязменнымі заставаліся закладзеныя засна-
вальнікамі НДІ каштоўнасці і традыцыі: выка-
нанне навуковых прац на сусветным узроўні, 
пра што сведчыць высокая якасць публіка-
цый усіх гадоў; правядзенне практыка-
арыентаваных даследаванняў – распрацоўкі 
запатрабаваны ў розных галінах пра-
мысловасці і сельскай гаспадарцы РБ і за 
мяжой; выхаванне моладзі – супрацоўнікі 
НДІ актыўна ўдзельнічаюць у навучальным 
працэсе хімічнага факультэта БДУ, ма-
гістранты і аспіранты хімфака сумяшчаюць 
працэс навучання з працай у лабараторыях 
інстытута на аплачванай аснове. Штогод НДІ 
становіцца першым месцам працы найлеп-
шых выпускнікоў хімфака БДУ. Мэтанакіра-
ванасць, стваральная энергія, высокі пра-
фесіяналізм калектыву НДІ ФХП дазваляюць 
дамагацца поспеху ў ажыццяўленні смелых 
навуковых ідэй.

Вольга УрУБлеўская,
вучоны сакратар

Узнагароды НДІ ФХП
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Прайшла лекцыя 
пра выявы і штучныя 
нейронныя сеткі.

Чаму машыннае навучанне – гэта 
няпроста? Як ашукаць штучныя 
нейронавыя сеткі і дзе наогул іх 
можна выкарыстоўваць? Адказы на 
гэтыя пытанні змаглі даведацца 
слухачы 4 кастрычніка на лекцыі, 
арганізаванай Саветам маладых 
навукоўцаў БДУ. Спікер – Віктар 
атліга, асістэнт кафедры дыс-
крэтнай матэматыкі і алгарытмікі 
ФПМІ БДУ, назва яго выступлення 
– «Як ператварыць каня ў зебру,  
ці Апрацоўка выяў з дапамогай 
штучных нейронных сетак». 

Віктар разгледзеў з розных ба-
коў тэму машыннага навучання, 
штучных нейронных сетак. У сваё 
апавяданне дадаў трохі гісторыі і 
вядомых імёнаў з гэтай галіны, сю-
ды ж уключыў формулы і прыкла-
ды з практыкі, падзяліўся разва-
гамі са сваіх навуковых прац. На-
ведалі сустрэчу ўсе ахвочыя сту-
дэнты і супрацоўнікі БДУ. 

Малады навуковец распавя-
даў пра машыннае навучанне і 
пра тое, у якіх галінах яго можна 
прымяніць. Гэта свайго роду но-
вы інструмент, новы шлях інжы-
нерыі. Напрыклад, так можна 
вызначыць лекавую ўстойлівасць 
па геноме, пераўтварыць маў-
ленне ў тэкст, класіфікаваць вы-

XIV Кубак Еўропы па 
інтэлектуальных гульнях сярод 
студэнцкіх каманд прайшоў з 
5 па 7 кастрычніка ў Ліцэі БДУ. 
Удзел у ім прынялі 36 каманд 
з Беларусі, Расіі, Украіны, 
Арменіі, Азербайджана  
і Латвіі. Гэта пераможцы 
і прызёры нацыянальных 
адборачных тураў. Ад Беларусі 
былі прадстаўлены восем 
каманд, адна з якіх – «Раніца 
ў забароненым лесе» – узяла 
бронзу ў «Што? Дзе? Калі?» 
і «Эрудыт-квартэце».

Чэмпіянат да гэтага 11 разоў праходзіў у 
Санкт-Пецярбургу, 12-ы адбыўся ў Віцеб-
ску, а мінулы 13-ы і сёлетні 14-ы ў Мінску. 
Удзельнікі і госці вельмі добра ацанілі 
арганізацыю і месца правядзення кубка, 
таму выбар ізноў прыпаў на Мінск. 
«Адказныя арганізатары – мы, беларусы, 
дапамагаць прыязджаюць з Украіны, Расіі», 
– тлумачыць герман ЧэПікаў, член арг-
камітэта, намеснік дырэктара Беларускай 
лігі інтэлектуальных каманд.

Гульцы на гэтым чэмпіянаце – усе, хто 
нарадзіўся раней за 1 верасня 1994 года. 
Пад гэты студэнцкі ўзрост падыходзяць і 
нестудэнты. Напрыклад, 15–20 % усіх 
гульцоў – праграмісты. А хто ёсць са сту-
дэнтаў? «Менавіта гэты чэмпіянат Еўропы – 
камандны, гульцы могуць прадстаўляць 
розныя ВНУ. БДУ і БДУІР – лідары 
студэнцкага руху. Аднак БДУ мае вельмі 
вялікі пласт – гэта 60–70 % гульцоў. Летась 
каманда з БДУ «Раніца ў забароненым 
лесе» ўзяла бронзу, сёлета каманда 
пацвердзіла тое дасягненне. Трэцяе месца 
пасля дзвюх расійскіх каманд, як кажуць 
беларускія эксперты-знаўцы, недасяжнага 
ўзроўню – гэта годнае выступленне.

Чаму так склалася? Па-першае, Расія – 
флагман па інтэлектуальных турнірах.  
«Што? Дзе? Калі?» – гульня, прыдуманая ў 
Маскве, як правіла, расіяне – найлепшыя 
гульцы элітарнага клуба. У іх моцнае 
трэнерства і традыцыі. Па-другое, расійскія 
трэнеры ведаюць больш, але не ўсімі 
методыкамі і ведамі дзеляцца з белару-
самі. Вось і атрымліваецца, што сярэдні 
ўзровень іх каманд заўсёды вышэйшы, але 
беларускія каманды трымаюць узровень.

Пытанні рыхтавалі рэдактары з Украіны, 
Расіі, Беларусі, Казахстана. Як жа атрым-
ліваюцца цікавыя пытанні, над якімі 
даводзіцца паламаць галаву? «Гэта фокус 
увагі: фіксуеш цікавыя факты, калі чытаеш 

кнігу, глядзіш фільм ці ідзеш па вуліцы і 
бачыш цікавую шыльду. З гэтых фактаў 
могуць нарадзіцца добрыя пытанні. З 45 
напісаных пытанняў звычайна адсейваюцца 
дзве траціны. Неадназначная сітуацыя з 
«вузкімі» пытаннямі, гэта актуальная пра-
блема для сусветнага ШДК. Некаторыя 
лічаць, што штосьці пытаць нельга, а іншыя 
ім адказваюць: «Вы павінны несці веды ў 
масы». Я займаю бок апошніх: калі ёсць 
факт, які карысна ведаць гульцу і проста 
чалавеку, то гэта можна спытаць. Не адка-
залі – затое даведаецеся», – распавядае 
Герман Чэпікаў.

Прызёрамі студэнцкага Кубка Еўро пы– 
2018 сталі:

«Што? Дзе? Калі?»: першае месца – Das 
Gemeine (Санкт-Пецярбург), другое – 
«Першая зборная» (Масква), трэцяе – 
«Раніца ў забароненым лесе» (Мінск).

У эрудыт-квартэце: золата за «Манікю-
рам для Нагльфара» (Санкт-Пецярбург), 
серабро за Das Gemeine, бронза ў «Раніцы  
ў забароненым лесе».

У «Брэйн-рынгу» першае месца за Іркуц-
кам – «Кудраўчык і Вахрыўка», другое і трэ-
цяе – Мінск, Black Jack і «Аксамітавы Сазон».

У «Сваёй гульні» першае месца ў 
Станіслава Адаскевіча з Мінска, другі Ягор 
Мамантаў з Іркуцка, трэці Уладзіслаў Тарасаў 
з Цюмені.

надзея МархелЬ

20 % усіх гульцоў – праграмісты
Эрудыты разбіраліся з «вузкімі» пытаннямі на інтэлектуальным турніры

І конь ператвараецца ў зебру!

явы, прадказаць змены коштаў 
на біткойн і іншае.

Па словах спікера, «усё найлеп-
шае, увасобленае ў навуцы, было 
падгледжана ў прыроды». Сярод 
такіх «капірак» – штучныя нейрон-
ныя сеткі. Гэта матэматычная ма-
дэль пабудавана па прыкладзе 
працы сетак нервовых клетак ар-
ганізма. Як тлумачыць спікер, ін-
фармацыя ўспрымаецца дзяку-
ючы ўзаема дзеянню велізарнай 
колькасці нейронаў – клетак, з якіх 
складаецца мозг. Як адзначае Вік-
тар, да дзеную канцэпцыю распра-
цавалі яшчэ ў 1930-х, але ключавыя 
матэматычныя разлікі для яе пра-
вялі пазней, праз паўстагоддзя. 

Лектар робіць акцэнт на выбарцы 
дадзеных для навучання сеткі, іх 
апрацоўка з’яўляецца самым скла-
даным этапам працы.

Штучныя нейронныя сеткі даз-
валяюць распазнаць, што намаля-
вана на выяве. Яны таксама ўжы-
ваюцца для апрацоўкі выяў і ана-
лізу дадзеных. Ці можна ашукаць 
такую няпростую тэхналогію? Так. 
Лектар паказвае на экран і кажа: 
«Напрыклад, можна дадаць шуму 
да выявы без знешняй змены ма-
люнка. Такім чынам, атрымліваем, 
што калі раней сетка распазна-
вала на малюнку панду з упэўне-
насцю ў больш чым 50 %, то з 
гэтай зменай яна выдае, што на 

малюнку на 90 % гібон, хоць мы  
бачым, што гэта ўсё тая ж панда». 

Таксама з дадзенай тэхналогіяй 
магчыма змяніць змест малюнкаў, 
змяняем тэкстуры і ператвараем 
каня ў зебру, а яблык – у апельсін. 
«Але гэта спецыфічная забаўка, – 
жартуе лектар. – Нагадвае папу-
лярнае прыкладанне Prisma, якое 
можа апрацоўваць фатаграфіі ў 
стылі прац вядомых мастакоў». 

Савет маладых навукоўцаў ар-
ганізуе падобныя лекцыі амаль 
штомесяц. Поўны пералік даступны 
на старонцы СМН – www.bsu.by/
Cache/Page/931863.pdf. Ужо хутка 
можна будзе наведаць семінары  
па падрыхтоўцы навуковых прац.

Для даведкі 
Віктар Атліга – распрацоўшчык 
напрамку беспілотных аўтама-
біляў кампаніі «Яндэкс», вык-
ладчык курса «Машыннае на-
вучанне» ў школе аналізу да-
дзеных «Яндэкса». Скончыў з 
залатым медалём Ліцэй БДУ,  
з адзнакай – ФПМІ БДУ. Ле-
тась скончыў магістратуру з 
паглыбленай падрыхтоўкай  
спецыяліста па спецыяльнасці 
«Алгарытмы і сістэмы апра-
цоўкі вялікіх аб’ёмаў інфарма-
цыі».

алена ляўШэня
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Падпісана да друку 15.10.2018 г.
Зак. 1128. Тыраж 1000 экз.

Надрукавана на Дзяржаўным прадпрыемстве 
«БудМедыяПраект».

ЛП № 02330/71 ад 23.01.2014 220123, 
Мінск, вул. В. Харужай, 13/61.

Выдаецца з 1929 года

Заснавальнік газеты – 
Беларускі  дзяржаўны ўніверсітэт 

Выданне  зарэгістравана Міністэрствам 
інфармацыі Рэспублікі Беларусь.

Рэгістрацыйнае пасведчанне № 1082
ад 21 студзеня 2010 года 

Адрас рэдакцыі: 220030, Мінск, прасп. Незалежнасці, 4
Прыёмная: вул. Кальварыйская, 9, каб. 719, тэл. 2597077, 

email: gazeta@bsu.by; www.gazeta.bsu.by

рэдактар сяргей сяргеевіч ШаФалоВіЧ

Карэктар Ганна Яўгенаўна РАК

Першакурснікі БДУ 
падзяліліся з рэктарам 
Андрэем Каралём 
ідэямі развіцця 
нашага ўніверсітэта 
і ўдасканалення 
кіраўнічых і адукацыйных 
працэсаў.

Размова прайшла ў рамках выяз-
нога адукацыйнага семінара «Ты – 
стараста!», удзельнікамі якога ста-
лі звыш 160 студэнтаў.

Фармат сёлетняй сустрэчы быў 
зменены з мэтай даць студэнцкай 
моладзі магчымасць стаць датыч-
най да кіраўнічага і адукацыйнага 
працэсаў БДУ. Першакурснікі 
выступілі з ініцыятывамі па па-
ляпшэнні якасці адукацыі, сістэмы 
працаўладкавання выпускнікоў, са-
цыяльнай падтрымкі навучэнцаў, 
развіцця студэнцкай актыўнасці і 
практыка-арыентаванага навучан-
ня. Таксама студэнты абмеркавалі 
кадравае пытанне, прасоўванне 
брэнда БДУ, умацаванне фінанса-
вай стабільнасці і святкаванне 
100-годдзя ўніверсітэта.

Галоўным экспертам у ацэнцы 
моладзевых ідэй выступіў рэктар 
БДУ Андрэй Кароль. Ён адзначыў, 
што некаторыя ініцыятывы рэаліза-
ваныя ў ВНУ, але ёсць шэраг прапа-
ноў, якія могуць быць выкарыстаны 
ў найбліжэйшы час. У іх ліку 
стварэнне інтэрактыўнага кален-
дара падзей універсітэта, анлайн-
базы партфоліа студэнтаў, прыцяг-
ненне маладых кадраў у прафесар-
ска-выкладчыцкі склад, укаранен-
не дыстанцыйнага навучання і інш.

Высока былі ацэнены рашэнні 
пытання па ўзмацненні ролі БДУ як 
генератара ідэй і тэхналогій. У яка-
сці пэўных дзеянняў прапанавана 
правядзенне на рэгулярнай аснове 
мерапрыемстваў у фармаце ка-
воркінгу, развіццё міждысцыплі-
нарнага падыходу ў навучанні, да-

Студэнцкі інтарэс

Дыялог са старастамі  
ў новым фармаце

памога ў рэалізацыі творчага па-
тэнцыялу навучэнцаў.

Рэктар БДУ Андрэй Кароль па-
абяцаў, што адна чацвёртая частка 
агучаных прапаноў абавязкова бу-
дзе прадстаўлена і разгледжана на 
найбліжэйшым Савеце БДУ. Важ-
на, каб дэканы і кіраўнікі пад-
раздзяленняў бачылі погляд пер-
шакурсніка на пытанні развіцця 
ўніверсітэта.

Арганізатарамі выязнога адука-
цыйнага семінара «Ты – стараста!» 
выступаюць савет старастаў су-
месна з упраўленнем выхаваўчай 
работы з моладдзю БДУ. 

Прапануем вашай увазе 
некаторыя ідэі 
студэнтаў

Мікалай кУнцэВіЧ, факультэт 
міжнародных адносін БДУ:
– На каворкінгу з рэктарам перад 
нашай камандай было пастаўлена 
пытанне пра развіццё карпаратыў-
най культуры, сацыяльных гаран-
тый, эканамічных стымулаў у БДУ. 
Нам прыйшлі ў галаву некаторыя 
ідэі. Сярод іх: увядзенне рэйтын-
гавай сістэмы для супрацоўнікаў, 
чыю дзейнасць могуць ацэньваць і 
адміністрацыя, і студэнты. Наступ-
ным пунктам мы прапанавалі 
магчымасць выбару выкладчыка па 
профільным прадмеце, напрыклад, 
калі студэнт хоча вывучаць тэму на 
глыбейшым узроўні. Яшчэ адным 
пунктам было вядзенне анлайн-
курсаў і лекцый у відэа- ці тэкста-
вым фармаце для студэнтаў, якія 

прапусцілі заняткі. Для тых, хто пра-
пусціў па паважлівай прычыне, гэта 
было б бясплатна, у іншым выпадку 
– на платнай аснове. Апошняй ідэй 
агучана прапанова правядзення  
бізнес-сутычкі ці бізнес-каворкінгу 
на ўзроўні ўсіх факультэтаў. Ства-
раліся б каманды, якім бы трэба 
было скласці бізнес-план па вызна-
чанай тэме і прадставіць яго перад 
усім універсітэтам. 

ганна ДаМУцЬ, 1 курс, факуль тэт 
міжнародных адносін БДУ:
– Мы спрабавалі разабрацца з  
праблемай таго, што пасля выпус-
ку студэнты не могуць знайсці пра-
цу, бо ў іх адсутнічаюць практыч-
ныя навыкі і ім даводзіцца сама-
стойна іх дабіраць. Мы прапанавалі 
некалькі рашэнняў. Па-першае, 
правядзенне практычных заняткаў 
на месцах далейшага працаўлад-
кавання. Па-другое, камунікацыя 
БДУ з замежнымі ўніверсітэтамі, 
правядзенне вэбінараў, выездаў, 
абмен вопытам. Па-трэцяе, фармі-
раванне навучальных праграм на 
аснове меркавання практыкаў і 
патрабаванняў будучых праца-
даўцаў. Наша апошняя ідэя – пра-
вядзенне псіхалагічных трэнінгаў  
у якасці факультатыва, каб студэн-
ты ведалі, як паводзіць сябе на су-
моўі, і былі стрэсаўстойлівымі.

Сюжэт сустрэчы рэктара з пер-
шакурснікамі і асобныя відэа-
рэзюмэ тэматычнага каворкінгу 
можна паглядзець у сацыяльных 
сетках БДУ. 

алена МарцУлеВіЧ,
алена ляўШэня


