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Прыёмная камПанія–2020  
Якія змены адбыліся, распавёў 
адказны сакратар прыёмнай кампаніі 
Павел НАВОЙЧЫК

Стар. 2

30 чэрвеня 2020 г. у 11.30 
адбудзецца справаздачна-выбарная 
канферэнцыя ГА «Саюз жанчын БДУ». 
Канферэнцыя пройдзе ў дыстанцыйным 
фармаце

«універсітэт дае студэнтам 
шырокія магчымасці для 
грамадскай актыўнасці»
Гутарка з дэканам ФФСН Вадзімам ГІГІНЫМ   

Стар. 3

як Пазбавіцца ад шаблонаў? 
Рэктар Андрэй КАРОЛЬ патлумачыў, як 
змяняюцца ролі выкладчыка і сту дэнтаў 
пры новых адукацыйных пады ходах 

 Стар. 4–5
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Героямі традыцыйнага 
рэктарскага выпускнога 
балю сталі 52 выпускнікі. 
Усе яны пераможцы 
агульнаўніверсітэцкага 
конкурсу ў намінацыях 
«Найлепшы выпускнік», 
«Зорка БДУ»  
і «Студэнцкі лідар».

Студэнцтва сабралася 23 чэр-
веня ў Ліцэі БДУ, каб атрымаць 
 заслужаныя дыпломы ад кіраў-
ніцтва ўніверсітэта і дэканаў фа-
культэтаў. Праз прысутных са сло-
вамі падзякі і пажаданнямі поспеху 

Заззялі зоркі у БДУ!Заззялі зоркі ў БДУ!
ў прафесійным жыцці да ўсіх вы-
пускнікоў універсітэта звярнуўся 
рэктар БДУ Андрэй КАроль. Ён 
адзначыў індывідуальнасць кож-
нага студэнта, чыя паспяховая 
дзейнасць з’яўляецца гонарам 
універсітэта: «Я глыбока перака-
наны, што чалавек нараджаецца   
не “чыстым лістом”, які выклад-
чыкам неабходна запоўніць, а ўні-
кальнай асобай, з уласцівымі ёй 
задаткамі. Трэба толькі стварыць 
пэўныя ўмовы, каб дапамагчы 
студэнту іх рас крыць і рэалізаваць. 
Сёння наш універсітэт стаў тым  
адзінным месцам, дзе зусім 
розныя місіі, інтарэсы, асаблівасці 
аб’яднаны ў адну вялікую суполь-
насць людзей. Гэта надае аса-

блівую і непаўторную атмасферу 
БДУ». Рэктар нагадаў кожнаму  
памятаць пра тое, што ўніверсітэт 
заўсёды адчынены для сваіх вы-
пускнікоў, і пажадаў не згубіць  
сябе ў гэтым велізарным, пера-
поўненым інфармацыйным шумам 
свеце. 

Павіншаваць выпускнікоў з 
гэтай урачыстасцю запрасілі 
 таксама беларускую групу VAL, 
спявака Юрыя Аляхно і студэнцкую 
зорку Вераніку Цубікаву. 

Выпускнікі падзяліліся сваімі 
ўражаннямі ад навучання ў БДУ. 

Дар’я ВАсільеВА, інстытут 
бізнесу БДУ:

– Чатыры гады таму я загадала 
жаданне, каб студэнцкія гады  

былі самымі запамінальнымі ў  
маім жыцці, і гэта сапраўды так!  
Я ўдзячная БДУ за цудоўных вы-
кладчыкаў, адукацыю, выдатнае 
кола зносін, за справу, якой  
хачу займацца ўсё жыццё, і чала-
века, з якім я мару гэта жыццё  
правесці.

Ягор БАгДАшоў, факультэт 
сацыякультурных камунікацый: 

– Гэтыя пяць гадоў – самыя ці-
кавыя і хуткія, драйвовыя, «смач-
ныя». Дзякуючы выкладчыкам, у  
галаве я выношу веды, у сэрцы –
вясёлыя паездкі, новыя знаём-
ствы, уменне трымацца ў грамад-
стве. Самае галоўнае для мяне – 
быць патрэбным, цікавым, дас-
ведчаным. 

Дыяна КУліч, факультэт  
прыкладной матэматыкі і ін
фарматыкі: 

– Маё знаёмства з БДУ пача-
лося з ліцэя, і я ўдзячная альма- 
матар за 6 выдатных гадоў. Тут я 
знайшла велізарную колькасць ся-
броў, сваю каманду КВЗ. Змагла 
сябе рэалізаваць, універсітэт дае 
шырокія магчымасці. Дзякуй вы-
кладчыкам, якія ўкладваюць у нас 
душу, каб развіць як асоб, спецыя-
лістаў. Гэта для мяне вельмі каш-
тоўна. 

Усяго сёлета дыплом БДУ атры-
малі звыш 4300 маладых лю дзей,  
з якіх 3537 скончылі  дзённае ад-
дзяленне і 780 – завочнае. 

Надзея МАрХель
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Зусім хутка ў БДУ 
пачнецца ўступная 
кампанія. Колькі 
будзе сёлета 
абітурыентаў і якія 
змены адбыліся, 
распавёў адказны 
сакратар прыёмнай 
кампаніі дэкан 
факультэта 
даўніверсітэцкай 
адукацыі Павел 
НАВоЙчЫК.

Здаць тэсты ў БДУ 
зарэгістравалася 
12 114 чалавек

У канцы мая Міністэрства 
адукацыі Беларусі паведа-
міла пра змену тэрмінаў пра-
вядзення цэнтралізаванага 
тэсціравання 2020 года. Но-
выя даты адрозніваюцца ад 
папярэдніх на паўтара-два 
тыдні. Асноўны этап пройдзе 
з 25 чэрвеня па 16 ліпеня. 
Традыцыйна ўступная кам-
панія пачнецца з тэсціраван-
ня па беларускай мове, а за-
вершыцца іспытам па сус-
ветнай гісторыі. Здаць ЦТ  
у рэзервовыя дні можна 19, 
21 і 23 ліпеня. Таксама мініс-
тэрства ўдакладніла даты 
выдачы сертыфікатаў ЦТ.  
Удзельнікі асноўнага этапу 
тэсціравання могуць атры-
маць вынікі з 24 ліпеня,  
рэзервовага этапу – з 29  
ліпеня.

– У 2020 годзе здаваць 
тэсты ў БДУ зарэгістравала-
ся 12 114 чалавек (у 2019 – 
14 540). Улічваючы новыя 
патрабаванні па захаванні 
сацыяльнай дыстанцыі пры 
выкананні тэстаў (не меншай 
за 1 м) і прысутнасці ў 
аўдыторыі не больш за 50 
чалавек, пры правядзенні ЦТ 
штодня будзе задзейнічана 
50–60 аўдыторый, максімум 
– 69 аўдыторый. З аднаго 
боку, гэта менш, чым летась, 
а з іншага боку, калі пад-
лічыць аўдыторыі, занятыя 
ва ўсе дні, то іх апынецца 
амаль на 42 % больш – 376 
супраць 265 у 2019 годзе, 
што звязана з правядзеннем 
тэсціравання па рускай мове 
і матэматыцы ў два дні, – ка-
ментуе адказны сакратар 
прыёмнай кампаніі.

План прыёму 
складае
5128 месцаў 

Лічбы прыёму ў новым наву-
чальным годзе карэкцірава-
ліся з улікам запатрабавання 
ў кадрах. Так, усяго на дзён-
ную бюджэтную форму пла-
нуецца прыняць 2150 чала-
век, а на платную – 1905 (у 
2019 годзе – 2130 і 1934 ча-
лавекі адпаведна). На завоч-
ную БДУ сёлета збіраецца 
набраць 218 чалавек на бю-
джэт і 703 на платную (216 і 
726 летась). Таксама на 1 
курс плануецца набраць 132 

Прыём 2020 года  
Што чакае будучых студэнтаў?

чалавекі на платнае завоч-
нае аддзяленне для атры-
мання другой вышэйшай 
адукацыі. У Інстытуце бізне-
су чакаюць 30 чалавек на 
вочную (вячэрнюю) форму 
атрымання вышэйшай аду-
кацыі. А план прыёму ў 
юрыдычны каледж у 2020  
годзе складае 50 месцаў  
на бюджэт і 100 на платнай 
аснове. Павел Навойчык ка-
ментуе:

– У цэлым па ўніверсітэце 
набор абітурыентаў на ўсе 
формы навучання па-
меншыўся на 55 чалавек. 
Бюджэтных месцаў стала на 
22 больш, а платных на 77 
месцаў менш. Нязначнае па-
велічэнне бюджэтнай часткі 
адбылося на гуманітарных 
факультэтах на дзённай 
форме навучання. Размер-
каванне бюджэтных пазіцый 
выглядае наступным чынам: 
прыродазнаўчанавуковыя 
спецыяльнасці – 67,1 %, а на 
сацыяльна-эканамічныя і гу-
манітарныя спецыяльнасці 
выпадае 32,9 %. Скарачэнне 
на платнай форме абумоўле-
на ў першую чаргу карэк-
ціроўкай набору выпускнікоў 
УССА – адмовіліся ад набору 
дадзенай катэгорыі абі-

турыентаў на спецыяльнасць 
«дызайн» (ФСК) і ўсе спе-
цыяльнасці Інстытута бізне-
су. Але ў той жа час для вы-
пускнікоў УССА дададзены 
месцы на эканамічным фа-
культэце і МДЭІ імя А. Д. Са-
харава. Так што нейкай знач-
най змены суадносін у на-
боры паміж прыродазнаўча-
навуковымі і гуманітарнымі 
спецыяльнасцямі ў параў-
нанні з мінулым годам не ад-
былося. Дробныя змены ў 
размеркаванні планавых 
месцаў ёсць, але не карды-
нальныя. Скажам, на біяфаку 
дадалі па 5 месцаў на 2 спе-
цыяльнасці («біяэкалогія» і 
«біялогія навукова-вытвор-
чая»), ММФ не будзе набі-
раць на завочную форму на 
«навукова-педагаг ічную 
дзейнасць» (у 2019 годзе 
было 4 бюджэтныя і 5 плат-
ных месцаў), такая ж «ра-
кіроўка» адбылася на філа-
лагічным, гістарычным і не-
каторых іншых факультэтах.

Дарэчы, прыём дакумен-
таў на асноўны набор на бю-
джэт пройдзе з 25 да 31 лі-
пеня. Уступныя выпрабаван-
ні ў БДУ правядуць з 1 да 7 
жніўня. Залічэнне на бюджэт 
– да 11 жніўня. Што да плат-

най формы, то тут прыём да-
кументаў запланаваны на 
перыяд з 25 ліпеня да  
15 жніўня, залічэнне да 17 
жніўня. 

– Выбар абітурыентамі 
БДУ – гэта выбар у першую 
чаргу высокай якасці аду-
кацыі і прэстыжнасці дыпло-
ма. Невыпадкова нашы 
студэнты рэгулярна пера-
магаюць  у міжнародных і 
рэспубліканскіх алімпіядах  
і конкурсах. Акрамя таго, 
усім, хто за думваўся наконт 
далейшага месца вучобы, 
добра вядома, што БДУ 
 знаходзіцца на лідарскіх 
пазі цыях у сусветных рэй-
тынгах універсітэтаў, – лічыць 
адказны сакратар.

Змяніліся тэхнічныя 
аспекты падачы 
дакументаў 

Сёлета нарматыўныя даку-
менты кампаніі не змяняліся. 
Аднак змены закранулі 
тэхнічныя аспекты падачы 
дакументаў і праходжання 
ўступных выпрабаванняў. Та-
кое рашэнне накіравана на 
аператыўную падачу даку-
ментаў і памяншэнне кан-
цэнтрацыі людзей. У прыём-
най камісіі ўдакладняюць:

– Пашыраюцца функцыі 
асабістага кабінета абі-
турыента, павялічваецца 
аб’ём інфармацыі, якая туды 
заносіцца, што дазволіць 
паскорыць апрацоўку даку-
ментаў абітурыента пры яго 
непасрэдным звароце ў 
прыёмную камісію. Але абі-
турыенту ўсё адно прый-
дзецца асабіста падаваць 
арыгіналы дакументаў. Так-
сама ўкаранёная электрон-
ная чарга, гэта зэканоміць 
час абітурыента. Падчас 
унутраных уступных выпра-
баванняў плануецца пры-
мяняць тыя ж меры, што і 
пры правядзенні ЦТ: памян-
шаецца колькасны склад 
груп, змяняецца рассадка 
абітурыентаў на пісьмовых 
выпрабаваннях, павялічва-
ецца аўдыторны фонд, які 
выкарыстоўваецца.

Таксама да новаўвядзен-

«Па нашых 
прагнозах,  
на дзённую 
бюджэтную 
форму конкурс 
складзе  
ад 1,7 да  
2 чалавек  
на месца»

няў гэтага года адносіцца 
тое, што ўнутраныя ўступныя 
выпрабаванні для вы-
пускнікоў УССА на скароча-
ную форму навучання будуць 
праводзіцца ва ўсіх УВА па 
адзіных праграмах, што 
яшчэ больш спрыяе стварэн-
ню роўных умоў для абі-
турыентаў.

– Для прыёму ўступных 
іспытаў задзейнічаем больш 
за 30 аўдыторый штодня. 
 Будзе ўлічаны досвед пра-
вядзення ЦТ гэтага года: 
пэўная рассадка абітурыен-
таў, якая забяспечвае рэ-
камендаваную сацыяльную 
дыстанцыю. Чакаецца, што 
ўдзел ва ўступных выпра-
баваннях прыме 900–1000 
абітуры ентаў, – гаворыць 
Павел Навойчык. 

 
Замежныя 
абітурыенты,
якія паступаюць 
у БДУ

У 2019 годзе на першую сту-
пень адукацыі да нас падалі 
дакументы 979 замежных 
грамадзян. Якая колькасць 
чакаецца сёлета ва ўмовах 
эпідэміялагічнай сітуацыі?

– На гэта пытанне скла-
дана адказаць. Усё будзе 
 залежаць ад развіцця сіту-
ацыі ў свеце – калі зніжэнне 
захворванняў будзе даволі 
значным, каб краіны адчынілі 
свае межы, то ў БДУ па-ра-
нейшаму будзе высокім 
прыток абітурыентаў з-за 
мяжы. Таму не будзем за-
гадваць, скажу толькі, што 
ўніверсітэт робіць усё 
магчымае для захавання 
аб’ёмаў, дасягнутых у мі-
нулыя гады, – адказвае Па-
вел Іванавіч. – Вялікая частка 
замежных студэнтаў БДУ 
прайшла моўную і профіль-
ную падрыхтоўку на ФДА. 
Выпускнікі факультэта, якія 
паспяхова здалі выніковую 
атэстацыю і атрымалі па-
сведчанне пра заканчэнне 
ФДА, залічваюцца на абра-
ныя імі спецыяльнасці без 
дадатковых выпрабаванняў. 
Асноўная частка выпуск-
нікоў, безумоўна, застаецца 

для далейшага навучання ў 
БДУ. Так, у 2019 годзе скон-
чыў ФДА 361 замежны слу-
хач, з іх 257 сталі студэнтамі 
БДУ. На дадзены момант у 
2020 годзе завяршылі наву-
чанне 546 чалавек, з іх 464 
падалі дакументы ў наш 
універсітэт.

Тэрміны падачы дакумен-
таў для замежных грама-
дзян: да 31 ліпеня па міжна-
родных дамовах, выніках ад-
бору на атрыманне грантаў, 
да 15 жніўня па выніках 
выніковай атэстацыі па за-
канчэнні падрыхтоўчых УВА, 
да 15 кастрычніка па выніках 
сумоўя.

Прагнозы
Па словах Паўла Іванавіча, 
чакаецца зніжэнне наплыву 
людзей, якія падаюць даку-
менты адначасова. Як ад-
значалася вышэй, гэта будзе 
ажыццяўляцца дзякуючы 
прадугледжаным новаўвя-
дзенням у асабістым кабіне-
це: магчымасць размясціць 
сканы (фота) дакументаў і 
электронная чарга для тых, 
хто цалкам падасць усе не-
абходныя звесткі ў аса-
бістым кабінеце. 

– Безумоўна, мы прымем 
усіх, верагодна, прыйдзецца 
больш дынамічна рэгуля-
ваць допуск абітурыентаў у 
будынак, дзе арганізуецца 
прыём дакументаў, – 
дзеліцца сакратар. – Што да 
набору, то ўвогуле колькасць 
тых, хто падае дакументы, 
даволі шчыльна карэлюе з 
планам – абітурыенты ба-
чаць свае магчымасці пас-
туплення падчас падачы  
дакументаў і імкнуцца свое-
часова перападаць іх або на 
іншую спецыяльнасць, або 
наогул у іншую ВНУ. На дзён-
ную бюджэтную форму кон-
курс пададзеных заяў, па  
нашых прагнозах, складзе 
ад 1,7 да 2 чалавек на месца.

Па словах дэкана, выка-
нанне плана набору наў-
прост звязана з такім на-
прамкам працы факультэтаў, 
як прафарыентацыя. У вяс-
новы перыяд імі была ар -   
га нізавана цэлая серыя  
прафарыентацыйных мера-
прыемстваў у рамках дзён 
адчыненых дзвярэй, якія 
праводзіліся ў анлайн-фар-
маце. Гэта «гарачая лінія», 
стрым на Youtube-канале, 
відэаагляды і прэзентацыі 
факультэтаў. 

– Гэты вопыт апраўдаў 
сябе і паказаў, што ў нашых 
патэнцыйных студэнтаў з 
аддаленых куткоў Беларусі 
з’явілася больш магчыма-
сцяў лепш даведацца пра 
БДУ. Ва ўсе гады мы вы-
конвалі зацверджаны план 
прыёму, спадзяюся, што і 
сёлета ўніверсітэт паспя-
хова справіцца з пастаў-
ленай задачай, – падагуль-
ніў Павел Навойчык.

Падрыхтавала  
Алена сВіНКо

За перыяд навучання ў 
БДУ студэнт становіцца 
не толькі спецыялістам, 
але і грамадзянінам 
краіны – як быць 
часткай грамадства, 
разумець закон, 
рабіць выбар і многае 
іншае. Напярэдадні 
выбараў Прэзідэнта 
Беларусі мы пагаварылі 
пра палітычную 
сацыялізацыю маладых 
грамадзян з дэканам 
ФФСН кандыдатам 
гістарычных навук 
Вадзімам ГІГІНЫМ. 

– На ФФСН студэнты актыўна 
цікавяцца грамадскім жыццём, 
пра што сведчыць дзейнасць 
«Лігі маладога грамадзяніна». 
Распавядзіце падрабязней пра 
гэту ініцыятыву.

– «Ліга маладога грамадзяніна» 
– адзін з серыі моладзевых праек-
таў. І нам ён асабліва дарагі, таму 
што з’яўляецца ініцыятывай вы-
ключна студэнтаў. Калісьці яны 
яшчэ ў школе развівалі такі праект, 
як «Ліга маладога выбаршчыка», 
накіраваны на тое, каб у цікавай 
гульнявой форме пазнаёміць ма-
ладое пакаленне з выбарчым пра-
вам і працэсам, асноўнымі патра-
баваннямі заканадаўства. Гэты 
праект быў падтрыманы Мінгар-
выканкамам. Мы ўхвалілі ідэю 
студэнтаў арганізаваць падобны 
праект ужо ў сценах факультэта. 
Паступова ён трансфармаваўся  
ў «Лігу маладога грамадзяніна». 
Але сэнс падобны: гэта прамыя 
сустрэчы з беларускімі і замеж-
нымі экспертамі, блізкімі да гра-
мадска-палітычнай тэмы. Напры-
клад, сустракаліся з міністрам 
адукацыі Ігарам Карпенкам, дэ-
путатамі Ігарам Марзалюком і 
Ліліяй Ананіч, старшынёй Саюза 
пісьменнікаў Мікалаем Чаргінцом, 
старшынёй ЦВК Лідзіяй Ярмо
шынай, намеснікам міністра пра-
цы і сацабароны Аляксандрам  
Румаком. Напярэдадні 22 чэрвеня 
сустракаліся анлайн з аўтарамі  
фільма «Брэсцкая крэпасць»  
Аляксандрам Котам і Андрэем 
Мярзлікіным. Да нас прыязджаў 
вядомы расійскі палітолаг і журна-
ліст, дэкан Вышэйшай школы 
тэлебачання МДУ Ві таль Трацця
коў. Сустрэчы выклі каюць вялікую 
цікавасць, прыхо дзяць навучэнцы 
з іншых факуль тэтаў і ўстаноў  
адукацыі. Самае галоўнае, яны  
паказваюць маладому пакаленню, 
што тыя з’яўля юц ца грамадзянамі 
краіны, што ў любога службоўца  
і палітыка можна атрымаць адказы 
на пытанні.

– Апроч удзелу ў абмеркаван-
нях важных тэм, студэнты-са-
цыёлагі праводзяць даследа-
ванні ў рамках створанага на  

У новым выпуску рэйтынгу 
найлеп шых універсітэтаў свету 
QS, апублікаваныым 10 чэрвеня, 
БДУ займае 317 месца, палеп-
шыўшы свае паказчыкі на 34 
пазіцыі сярод 1002 ВНУ, якія ран-
жыруюцца. Гэты вынік набліжае 
беларускую ВНУ да прэстыжнага 
1 % найлепшых універсітэтаў 
 свету. Нагадаем, у 2019 г. БДУ 
размяшчаўся на 351 пазіцыі, у 
2018  – 354, 2017 – 334. З іншых 
беларускіх універсітэтаў у QS 
прадстаўлены толькі БНТУ, які 
застаўся ў групе 801–1000. Усяго 
налічваецца каля 30 000 ВНУ.  

Глабальны рэйтынг універ-
сітэтаў QS згадваецца ў свеце 
найчасцей і з‘яўляецца самай 
 папулярнай крыніцай інфармацыі 
пра ўніверсітэты. Яго крытэрыямі 
выступаюць колькасныя звесткі, 
цытаванне навуковых прац за 
апошнія пяць гадоў, колькасць за-
межных выкладчыкаў і студэнтаў, 
апытанні каля мільёна незалеж-
ных акадэмічных экспертаў і пра-
цадаўцаў з усяго свету. Апошняму 
індыкатару адводзіцца 50 % ацэн-
кі. Станоўчая дынаміка БДУ ў QS 
абумоўлена ростам гэтых паказ-
чыкаў. У прыватнасці, за кошт па-
ляпшэння рэпутацыі і павелічэння 
колькасці замежных навучэнцаў.   

Па новай версіі рэйтынгу, БДУ 
ўпершыню апярэдзіў польскія 
ўніверсітэты і традыцыйна ВНУ 
Літвы, Латвіі і Украіны: Варшаўскі 
ўніверсітэт размясціўся на 321 
месцы, Вільнюскі ўніверсітэт – 
423, Харкаўскі нацыянальны 
ўніверсітэт імя В. Н. Каразіна – 
477, Рыжскі тэхнічны ўніверсітэт 
– 701. З эстонскіх ВНУ найлеп-
шыя пазіцыі ва Універсітэта Тарту 
(285). Расійскі спіс ВНУ ў рэйтын-
гу QS прадстаўлены 28 установа-
мі. Лідарамі застаюцца МДУ імя 
М. В. Ламаносава (74), Санкт- 
Пецярбургскі дзяржаўны ўнівер-
сітэт (225) і Новасібірскі дзяр-
жаўны ўніверсітэт (228).   

Тройку лідараў QS склалі 
амерыканскія ВНУ: Масачусецкі 
тэхналагічны інстытут, Стэнфард-
скі ўніверсітэт і Гарвардскі ўні-
версітэт.   

Таксама БДУ ўпершыню ўвай-
шоў у топ-300 найлепшых універ-
сітэтаў Шанхайскага прадметна-
га рэйтынгу ARWU па фізіцы. 

На працягу трох гадоў БДУ 
ўваходзіў у групу ВНУ 401-500, 
значна падняўшыся сёлета да 
значэння 201300. 

Лідараў сярод універсітэтаў   
па фізіцы вызначаюць на аснове 
пяці крытэрыяў: прадуктыўнасць 
навуковай дзейнасці; нармаліза-
ванае цытаванне артыкулаў у га-
ліне фізікі; міжнароднае супра-
цоўніцтва; матэрыялы, апубліка-
ваныя ўніверсітэтамі ў найбольш 
прэстыжных навуковых часопісах; 
наяўнасць навуковых узнагарод  
і прэмій міжнароднага ўзроўню. 

Паляпшэнне пазіцый БДУ ў 
рэйтынгу стала магчымым за 
 кошт росту навукаметрычных па-
раметраў публікацый работнікаў 
БДУ за апошнія пяць гадоў у 
 адпаведнасці з базай даных Web 
of Science. За гэты перыяд коль-
касць артыкулаў навукоўцаў БДУ 
вырасла на 6,9 % у навуковых 
міжнародных аўтарытэтных часо-
пісах. Па «нармалізаваным цыта-
ванні» пазіцыі палепшаны на 7,4 
адзінкі. Па артыкулах,  напісаных   
у суаўтарстве з міжнароднымі  
калектывамі, універсітэт дасягнуў 
95 балаў з 100 магчымых.  

Шанхайскі прадметны рэйтынг 
ARWU змяшчае ацэнкі ўнівер-
сітэтаў па 54 прадметах, уключа-
ючы прародазнаўчыя і інжынер-
на-тэхнічныя навукі, навукі пра 
жывую прыроду, медыцыну і гра-
мадскія навукі. Усяго ў даследа-
ванні былі ацэнены больш за ча-
тыры тысячы ўніверсітэтаў.  

Рэйтынг QS разам з Шанхай-
скім і THE ўваходзіць у «вялікую 
тройку» самых аўтарытэтных 
 сусветных рэйтынгаў. Міжнарод-
ная рэйтынгавая ацэнка істотна 
ўплывае на выбар ВНУ замеж-
нымі абітурыентамі.  

Усяго існуе больш за 20 раз-
настайных глабальных рэйтынгаў. 
БДУ прысутнічае ў глабальных і 
прадметных рэйтынгах 12 агенцт-
ваў, канкурыруючы з вядучымі 
ўніверсітэтамі суседніх краін.  

У кроку 
да эліты

«Універсітэт дае 
студэнтам шырокія 
магчымасці для 
грамадскай і 
палітычнай актыўнасці»

базе ФФСН навучальна-навуко-
ва-вытворчага кластара «УНІК 
ОМ». У чым сутнасць іх працы?

– Студэнты кафедры сацыялогіі 
праходзілі практыку ў Інстытуце  
сацыялогіі, у ЦСПД БДУ. Яшчэ ў  
нас існуе СНДЛ «Соцыум». Мы 
вырашылі аб’яднаць усе гэтыя рэ-
сурсы ва «УНІК ОМ», каб прадста-
віць іх сумесна на сацыялагічным 
рынку краіны. Мы актыўна супра-
цоўнічаем з Беларускім інстытутам 
стратэгічных даследаванняў, праз 
яго – з вядучымі органамі дзярж-
кіравання, напрыклад, міністэр-
ствамі адукацыі, інфармацыі. Ёсць  
і камерцыйныя заказы. Кластар 
створаны не так даўно, і мы пасту-
пова пашыраем кола тэм і 
 заказ чыкаў, асвойваем новыя  
формы даследаванняў. «УНІК ОМ» 
зай маецца сур’ёзнымі тэмамі, да 
прыкладу, даследавалася рэакцыя 
грамадства на пандэмію, меры, 
якія прымае дзяржава і асобныя 
грамадзяне. Таксама вывучалі 
эфектыўнасць працы органаў 
дзяржаўнай улады ў інтэрнэце. 
Адзначу, спасылкі на «УНІК ОМ» 
ужо ёсць у СМІ. 

– Студэнты – актыўная частка 
грамадства, яны цікавяцца па-
літычным жыццём краіны, у    
тым ліку выбарамі Прэзідэнта 
Беларусі. Як вы лічыце, у якіх 
яшчэ формах грамадскай дзей-
насці студэнты БДУ могуць  
вы явіць сваю ініцыятыўнасць  
і прынесці максімальную ка-
рысць грамадству?

– Наш універсітэт дае шырокія 
магчымасці для грамадскай і па-
літычнай ініцыятывы нашых сту-
дэнтаў. У моладзевых арганіза-
цыях выбары праходзяць на аль-
тэр натыўнай аснове пасля цэлай 
выбарчай кампаніі таемным гала-
саваннем. Гэта дае карысць самім 
арганізацыям, а яшчэ так мы пра-
во дзім палітычную сацыялізацыю 
маладога грама дзяніна. Ён на да-
дзеным узроўні ўключаецца ў вы-

барчыя працэсы і разумее, што 
мае не толькі правы, але і адказ-
насць. Разумее, што змагаецца   
тут не проста за нейкую ўладу і  
лідарства, а што павінен прад-
стаўляць праграму. Падчас тых 
кампаній выяў ляюцца асобы, якія 
стануць ліда рамі не толькі ва 
ўніверсітэце, але, магчыма, і ў гра-
мадстве ўвогуле. 

Выявіць сваю ініцыятыўнасць 
студэнты таксама могуць у роз -
ных грамадскіх праектах. Вельмі 
важна сустрэцца, атры маць маг-
чы масць доступу да кіраўнікоў, 
 палітыкаў, грамадскіх дзеячаў,  
пераняць досвед. Бо часам нават 
задаць пытанне – гэта значыць 
пераадолець сябе, уклю чыцца ў 
агульны працэс і вырасці. У БДУ 
навучэнцы нібыта атрымліваюць 
два дыплома – першы дыплом аб  
адукацыі, а другі ўмоўны – гэта  
той сацыяльны капітал, унікальны 
вопыт і навыкі, якія гартуюцца ў 
грамадскай дзейнасці.

І, вядома ж, гэта ўдзел у выбар-
чай кампаніі. Некаторыя студэнты 
ідуць у выбарчыя камісіі, або пра-
цуюць у якасці назіральнікаў на 
 выбарах. Многія ўваходзілі ў іні-
цыятыўныя групы дэпутатаў. Чала-
век, які ці кавіцца палітыкай, мае 
поўную магчымасць сябе рэаліза-
ваць. А ўлічваючы тыя дысцыпліны, 
якія выкладаюцца на нашым 
факуль тэце: філасофія палітыкі, 
сацыялогія палітыкі, камунікацыя  
з дзяржаўнымі органамі ўлады і 
іншыя – гэтыя практычныя навыкі 
падмацоўваюцца вельмі сур’ёзнай 
тэа рэтычнай базай. Магчыма, таму 
многія студэнты становяцца да-
следчыкамі ўлады, што немала-
важна. Каб лідары і кіраўнікі пры-
малі правільныя рашэнні, яны па-
вінны абапірацца на заканамер-
насці палітычнай сферы, а іх 
даследуюць і выво дзяць спецыя-
лісты, якіх у тым ліку рыхтуе наш 
факультэт.

гутарыла  
Алена сВіНКо

БДУ паказаў самыя высокія пазіцыі за ўсю 
гісторыю ўдзелу ў сусветным рэйтынгу 
QS, а таксама ўпершыню ўвайшоў у топ-
300 найлепшых універсітэтаў Шанхайскага 
прадметнага рэйтынгу ARWU.
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лілія шАсЦЯрНЁВА, 
дацэнт кафедры медыя
лінгвістыкі і рэдагавання 
факультэта журналістыкі

1. Аўтар курса Андрэй 
Дзмітрыевіч Кароль кажа, 
што ў эўрыстыцы няма і не 
можа быць аднаго правіль-
нага адказу. Гэта вельмі 
важная заўвага, бо сёння 
ўсе баяцца памыліцца, 
спатыкнуцца. Такі страх 
робіць людзей уразлівымі, 
замкнёнымі. Я часам бачу 
студэнтаў, якія саромеюцца 
сказаць штосьці няправіль-

У БДУ дзейнічае сістэма 
крэатыўнай адукацыі, 
накіраваная на ўкараненне 
сучасных тэхналогій змяша
нага, праектнага, эўрыстыч
нага навучання, якія забяс
печваюць індывідуалізацыю 
адукацыйнай траекторыі 
студэнтаў, дыялагічнасць 
навучальнай камунікацыі. 
Толькі эрудыяваны выклад
чык, які мае спецыяльную 
падрыхтоўку, здольны 
знайсці арыгінальныя спо
сабы праектавання адука
цыйнага працэсу. 

З 2017 года праводзіцца цыкл  
семінараў аргдзейнаснага курса 
«Методыка навучання праз ад-
крыццё: як навучаць усіх па-розна-
му, але аднолькава», аўтарам і вя-
дучым якога з’яўля ецца Андрэй 
 Кароль, рэктар БДУ, доктар педа-
гагічных навук. 

У маі 2020 года стартаваў  
праект «Педагагічная майстэрня 

Эўрыстыка вучыць быць  
не спажыўцамі, а стваральнікамі 
новых сэнсаў

Як пазбавіцца 
ад шаблонаў?

анлайн-навучання», заснаваны на 
цыкле вэбінараў па розных аспек-
тах прымянення інавацыйных аду-
кацыйных тэхналогій на лічбавых 
платформах. У якасці экспертаў 
выступаюць навукоўцы-педагогі, 
псіхолагі, выкладчыкі, якія маюць 
вопыт арганізацыі заняткаў па-
сродкам інфармацыйна-камуніка-
тыўных тэхналогій.

Рэктар прафесар Андрэй  
КАроль пракаментаваў нашай  
газеце, як ІТ-кампанент уплывае   
на трансфармацыю мэт наву чан-
ня, а таксама як змяняюцца фун-
кцыі выкладчыка і роля сту дэнтаў 
пры новых адукацыйных пады-
ходах. 

– Андрэй Дзмітрыевіч, якая 
ідэя і мэта «Педагагічнай май-
стэрні анлайн-навучання»? 

– Педагагічная анлайн-май-
стэрня – унікальны інавацыйны 
праект для нашай сістэмы вышэй-
шай адукацыі. Галоўная яго ідэя 
заключаецца ў стварэнні паста-
янна дзеючай інтэрактыўнай пля-
цоўкі для выкладчыкаў БДУ, якія 
выкарыстоўваюць у сваёй наву-

чальнай практыцы тэхналогіі 
анлайн-навучання. 

Чаму ўзнікла такая ініцыятыва? 
Сёння ў БДУ назапашаны вялікі 
 вопыт у выкарыстанні тэлекаму ні-
кацыйных тэхналогій у навучанні. 
Але ён абсалютна разрознены. 
Блытаніна відавочная ўжо на тэр-
міналагічным узроўні. Адны гаво-
раць пра дыстанцыйнае навучанне, 
іншыя – пра ІТ-тэхналогіі ў наву-
чанні, змяшанае навучанне і г. д. 
Паміж гэтымі паняццямі ёсць істот-
ная розніца, і сёння як ніколі неаб-
ходны адзіны падыход і разуменне 
анлайн-навучання. 

У праекта некалькі мэт. Першая 
– метадычная падтрымка выклад-
чыкам у арганізацыі навучальнага 
працэсу з выкарыстаннем інфар-
мацыйна-камунікатыўных тэхнало-
гій. Па сутнасці, мы прадстаўляем 
магчымасць распрацаваць свой 
кантэнт па навучальнай дысцы-
пліне для працы на лічбавых плат-
формах. Важна разумець, што ў 
педагагічнай майстэрні не даюцца 
«гатовыя» рашэнні, а менавіта 
ствараюцца ўмовы для самастой-

нага навучання па стварэнні свай-
го зместу прадмета. Так бы мо-
віць, трэба даць не рыбу, а вуду. 

Другая мэта – неабходнасць 
вырашэння выяўленых праблем 
пры правядзенні заняткаў анлайн. 
Напрыклад, сёння мы назіраем 
змены ўмоў арганізацыі наву-
чальнага працэсу, бо ўзнікла не-
абходнасць ізаляцыі студэнтаў  
і супрацоўнікаў. У дадзенай сі-
туацыі  важна было захаваць бес-
пера пын насць навучання, таму 
многія выкладчыкі пайшлі спрош-
чаным, шаблонным шляхам, пас-
тавіўшы на дыстанцыйныя рэйкі 
класічныя элементы вочнага 
навучання, падручнік, праграму, 
лекцыі, камплекты заданняў і г. д. 
Пры такім падыходзе выявіўся 
шэраг праблем. Адна з іх – калі 
выкладчык  не бачыць зваротнай 
сувязі, «запаленых» вачэй, а гэта 
псіхалагічна складана. Немагчы-
ма пераканац ца ў разуменні сту-
дэнтам матэрыялу, самастойным 
выкананні заданняў. Другая – 
студэнты не прывыклі да анлайн-
дзейнасці. Адседзець на пары,  

тыка, а тэхнічны бок, ІТ-тэхналогіі 
– другасныя. Менавіта тэхнічная 
частка «падцяг ваецца» пад адука-
цыйныя мэты, а не наадварот.

– У рамках педмайстэрні  
Вы праводзіце цыкл семінараў 
аргдзейнаснага курса «Мето-
дыка навучання праз адкрыц-
цё: як навучаць усіх па-розна-
му, але аднолькава». Чаму? 

– Папершае, гэты курс стаў 
традыцыйным і набыў нязменную 
цікавасць і запатрабаванасць у 
выкладчыкаў. Упершыню мы яго 
правялі ў 2017 годзе, і за гэты  
час навучанне прайшлі больш за 
500 выкладчыкаў універсітэтаў, 
сярэдніх спецыяльных навучаль-
ных ус таноў Беларусі. Вынікам 
удзелу ў семінарах сталі метадыч-
ныя распрацоўкі заняткаў, кам-
плекты заданняў. На дадзены мо-
мант у актыве выкладчыкаў БДУ 
больш за 500 такіх распрацовак 
па розных дысцыплінах. 

Падругое, праграма інава-
цыйная па змесце і форме. Арг-
дзейнасная форма заснавана не 
на традыцыйным «слуханні», а на 
«ства ранні». Кожны выкладчык 
рас працоўвае эўрыстычнае за-
данне, план эўрыстычнага занят-
ку і інтэрнэт-занятку з перспек-
тывай іх далейшага ўкаранення  
ў навучальны працэс па сваёй 
дысцыпліне. Г. зн. удзельнік не 
бярэ гатовую інфармацыю, а 
стварае свой прадукт  зыходзячы  
з пастаўленых мэт. У такой мета-
далогіі ёсць вельмі важны кампа-
нент – асобасныя змены выклад-
чыка. Ён атрымлівае не толькі 
 матэрыялізаваныя вынікі ў вы -  
гля дзе распрацаваных камплек-
таў заданняў, а перажывае ўнут-
раныя змены падчас актыўнай 
рэалізацыі сваёй мэты ўдзелу ў 
семінары. У выкладчыка выяўля-
ецца крэатыўнасць і пазнаваль-
насць, ён становіцца актыўным 
«ства ральнікам». У выніку мы 
атрым ліваем спецыяліста з 

эўрыс тычнымі кампетэнцыямі, 
здольнага індывідуалізаваць 
 працэс наву чання студэнтаў, 
стварыць умовы для выяўлення, 
раскрыцця і рэалізацыі творчага 
патэнцыялу наву чэнца. І, вядома, 
камплект эўрыс тычных заняткаў, 
якія ўдзель нік курса можа адап-
таваць са сту дэнтамі ў навучанні. 

Патрэцяе, немагчыма ства-
рыць свой адукацыйны прадукт  
без камунікацыі з іншымі. Анлайн-
асяроддзе ў гэтым выпадку вы-
ступае добрай падмогай. Таму  
курс вельмі добра па форме і  
змесце прадстаўлены ў дыстан-
цыйным фармаце. 

Пачацвёртае, сёння выклад-
чыку трэба ўвесь час вучыцца і 
 змяняцца самому, таму што змя-
няецца адукацыйная метадало -
гія: ад рэтрансляцыі да стваран-
ня, ад прамой перадачы вопыту 
да эўрыстычнага навучання. У 
гэтым выпадку змяняюцца і фун-
кцыі вы кладчыка. Ён ужо не 
транслятар правільнай, гатовай 
інфармацыі, а менеджар па ар-
ганізацыі аду кацыйнай індывіду-
альнай траекторыі кожнага 
студэнта з мэтай стварэння кож-
ным з іх уласнага адука цыйнага 
прадукту. Вельмі важна выклад-
чыку навучыцца «адкрываць» 
студэнта, бачыць яго ўнікальна-
сць і патэнцыял. Мы і праводзім 
гэты курс, каб сфарміра ваць у 
выкладчыка эўры стычныя якасці, 
каб ён у далейшым пасродкам 
крэатыўных заняткаў і заданняў 
дапамог студэнту самарэаліза-
вацца ўжо на этапе навучання.

Папятае, кожнаму ўдзельніку 
семінараў мы даём магчымасць  
у рамках педмайстэрні прадэ-
манстраваць свае напрацоўкі ў 
галіне эўрыстычнага навучання. 
Але тут важна крытычна падысці 
да пытання і адказаць, наколькі 
кожны з кампанентаў прапанава-
нага за нятку адпавядае інтэр-
актыўнасці, сінхроннасці ці асін-

Усяго ў актыве выкладчыкаў 
БДУ звыш 500 метадычных 
распрацовак па розных 
дысцыплінах з выкарыстаннем 
тэхналогій праблемнага, 
даследчага, эўрыстычнага 
навучання. У серыі «Крэатыўная 
адукацыя» выдадзена 10 
практыкумаў адкрытых 
заданняў, распрацовак заняткаў 
і інтэрнэт-заняткаў 
эўрыстычнага тыпу для 
гуманітарных і прыродазнаў чых 
дысцыплін. 

хроннасці. Таму педагагічная  
майстэрня анлайн-навучання – 
вельмі добрая платформа ў ін-
фармацыйна-камунікатыўным 
асяроддзі аднадумцаў і навата-
раў, якая дазваляе пагля дзець  
на сваю метадычную распрацоўку 
вачыма іншых удзельнікаў. 

У ДАДАТАК

• На міжуніверсітэцкім 
партале «Метадалогія, змест, 
практыка крэатыўнай адука
цыі» фарміруецца банк 
інавацыйных метадычных 
распрацовак выкладчыкаў 
– гэта адкрытыя заданні, 
вопыт правядзення заняткаў  
і інтэрнэтзаняткаў 
эўрыстычнага тыпу, наву
чальнаметадычныя семі
нары, майстаркласы, 
відэапрэ зентацыі і інш. На 
сёння на партале размешча
на больш за 100 распрацовак 
выкладчыкаў.
• Педагагічныя інавацыі 
знайшлі адлюстраванне  
ў навучальнапраграмнай 
дакументацыі праграм 
вышэйшай адукацыі  
I і II ступені. У іх адлюстроў
ва юцца інавацыйныя пады
ходы і метады выкладання 
наву чаль ных дысцыплін 
(эўрыстычны, праектны, 
практыкаарыентаваны  
і г. д.), уносяцца дадаткі  
і змены (напрыклад, ук
лючэнне Уср з выкарыстан
нем дыстанцыйных адука
цыйных тэхналогій, дзе 
адкрытыя заданні – асноўны 
змястоўны элемент 
эўрыстыч нага навучання; 
уключаны творчыя заданні, 
кейсы, задачы і г. д.), змя
няюцца патрабаванні да 
атэстацыі; наяўнасць фондаў 
ацэначных сродкаў з задан
нямі адкрытага тыпу і інш.

камеНтары ўдЗельНікаў СеміНараў

на. Эўрыстычныя заняткі 
пашыраюць межы свядома-
сці чалавека, робяць яго 
смялейшым, дазваляюць 
пазбавіцца ад кліпавага 
мыслення.

2. Я правяла два эўрыс-
тычныя заняткі для студэн-
таў 1 курса. Па тэме «Мой 
радавод» яны даследавалі 
этымалогію сямейнага 
прозвішча, традыцыю 
называння ў сям’і, разва жалі 
над наяўнасцю / адсут насцю 
сувязі паміж такімі паняцця-
мі, як імя-характар-лёс, 
праводзілі апытальнік 
«Сямейная гасцёўня» і інш. 
Вынікам стаў вялікі творчы 
праект у выглядзе прэзен-
тацыі і рэферата і зманці-
раваны пазней відэаролік. 

Эўрыстычны інтэрнэт-за-
нятак на тэму «Горкі шака-
лад ці ментальная карта?» 
прайшоў на Адукацыйным 

партале і быў прысвечаны 
тэхналогіі Mind Maps 
(ментальным картам, ці 
інтэлект-картам) як сродку 
ўспрымання, арганізацыі 
інфармацыі, які шырока 
прымяняецца ў шматлікіх 
галінах навукі. Былі 
скарыстаны 3 элементы, 
аб’яднаныя ў адным блоку 
электроннага курса – фо-
рум, заданне, апытанне. 
Студэнты мелі магчымасць 
параўноўваць сваю рас-
працоўку з іншымі і абмень-
вацца меркаваннямі як  
па лініі «студэнт-студэнт», 
так і «студэнт-выкладчык». 

3. Такі падыход, безумоўна, 
павысіў цікавасць студэн-
таў! Гэта незвычайная 
форма правядзення 
заняткаў, якая рэалізуе 
творчы патэнцыял студэнта, 
падахвочвае (а не прыму-
шае!) нават гультая ўзба-
дзёрыць. Я задаволена 
выніковым адукацыйным 
прадуктам, а пра паспяхо-
васць праведзенага занятку 
можна меркаваць па 
рэфлексіях. Многія студэн-
ты адзначалі, што было 
шмат самых нечаканых 
адкрыццяў. Я ўбачыла, што 
ўсе былі захоплены працай. 
А гэта 4 групы (69 чалавек).

4. Я пераканана, што такія 
формы заняткаў маюць 
вялікія перспектывы і вельмі 
карысныя, бо грунтуюцца   
на асобасна-арыентаваным 
падыходзе ў навучанні  

і дазваляюць максімальна 
раскрыць індывідуальныя 
рэзервы будучага журна-
ліста, развіць яго прафесій-
нае мысленне разам з 
крэатыўным кампанентам. 

Думала, як лепш падаць 
прэамбулу. Змяняла 
некалькі разоў  у кожным  
з заданняў. Зразумела,  
што гэта частка павінна 
быць выразнай, кароткай  
і максімальна яснай. 
Кіраўнікам курса кажу вялікі 
дзякуй! Мадэляваць заняткі 
было цікава! 

галіна ПУсЯНКоВА, 
старшы выкладчык 
кафедры англійскай мовы 
прыродазнаўчых факуль
тэтаў ФсК

1. Выразная тэматыка 
аргдзейнасных семінараў, 
вэбінараў і курса ў цэлым, 
заснаваная на «стваранні», 
дазволіла не толькі аз-
наёміцца з метадалогіяй 
эўрыстычнага навучання, 
паглядзець на традыцыйную 
сістэму выкладання зусім   
з іншага боку, але і зразу-
мець, як распрацаваць  

і інтэграваць у навучальны 
працэс спраектаваныя 
падчас семінараў эўрыстыч-
ныя заданні, інтэрнэт-заняткі. 
Паглыбленне ў атмасферу 
«стварання» спрыяла 
развіццю эўрыстычных 
якасцяў асобы педагога.

2. Актыўная камунікацыя 
ўдзельнікаў курса спрыяла 
нараджэнню новых ідэй. 
Дэталёвы аналіз распра-
цовак прафесарам  
А. Д. Ка ра лём дазволіў 
метадычна правільна 
спраектаваць свае заданні. 
Некаторыя з іх ужо атрыма-
лася рэалізаваць у наву-
чальным працэсе са 
студэнтамі і выкарыстоў-
ваць у якасці кантрольна-
ацэначных заданняў пры 
правядзенні бягучай  
і выніковай атэстацыі.

3. Укараненне ў навучальны 
працэс эўрыстычных 
заданняў з элементамі 
анлайн-навучання спрыяла 
павышэнню матывацыі  
і ўцягванню студэнтаў  
у актыўную навучальна-
пазнавальную дзейнасць з 
мэтай стварэння ўласнага 
адукацыйнага прадукту, які 
ўяўляе асабістую значнасць 
для студэнта.

4. Я, як удзельнік дадзенага 
курса, магу з упэўненасцю 
канстатаваць, што прымя-
ненне дадзенай методыкі на 
практыцы вучыць глядзець 
на звыклыя рэчы інакш, дае 

перспектывы для ўласнага 
пазнання і росту, служыць 
стымулам для фарміравання 
індывідуальнай адукацыйнай 
траекторыі студэнта.

Марына сВісТУНоВА, 
дацэнт кафедры бела
рускага мовазнаўства 
філалагічнага факультэта

1. Праца на семінары 
задала прафесійны вектар, 
па якім варта рухацца ў 
сучасным адукацыйным 
дыскурсе. А самае карыс-
нае, што цяпер я разумею 
сутнасць эўрыстычных 
метадаў у навучанні, ведаю, 
як распрацаваць эўрыстыч-
нае заданне: з якіх кампа-
нентаў яно складаецца,  
з якімі мэтамі павінна 
стварацца. І той, хто думае, 
што гэта вельмі проста – 
прыдумаў забаўку для 
студэнтаў – і гатова! 
(даводзілася і такое  
чуць) – глыбока памы-
ляецца.

2. Падчас семінара ўзніклі 
задумкі і першыя варыянты 
трох эўрыстычных заданняў 
па вучэбнай дысцыпліне 

«Беларуская мова (пра-
фесійная лексіка)». 
Дысцыпліна выкладаецца 
для нефілолагаў, і бывае 
вельмі няпроста «пера-
ключыць» іх на беларускую 
мову, увогуле – на гума-
нітарны падыход.                     
А эўрыстычныя заданні 
аказаліся якраз вельмі 
дзейснымі, таму што за 
пошукамі ў самім сабе 
адказаў на пастаўленыя 
пытанні, за выкананнем 
задання, арыентаванага 
толькі на яго асабісты 
досвед, студэнт, нават 
незаўважна для самога 
сябе, працуе ў патрэбным 
кірунку, і працуе «па-белару-
ску». А для мяне як выклад-
чыка гэта самае каштоўнае 
ў працэсе выкладання.

3. Мне здаецца, што 
павысіўся не толькі інтарэс 
да заняткаў беларускай 
мовай у студэнтаў-нефіло-
лагаў, але і павага да 
прадмета. І гэта зусім не 
з-за страху атрымаць 
дрэнную адзнаку, а з-за 
таго, што заняткі, падчас 
якіх студэнт «адкрывае» 
сябе самога, не могуць 
пакідаць абыякавымі. А для 
першакурснікаў, з якімі мне 
даводзіцца працаваць, 
працэс самапазнання з 
прычыны іх яшчэ вельмі 
юнага ўзросту вельмі 
важны.

4. Эўрыстычныя заданні  
і заняткі, безумоўна, вельмі 

эфектыўныя пры добрай 
прадуманасці, падрыхтава-
насці і ўмелым выкарыстан-
ні. Іх распрацоўка, правер-
ка, апрабацыя, аналіз, 
пастаяннае ўдасканальван-
не патрабуюць ад выклад-
чыка не толькі пэўных 
інтэлектуальных намаган-
няў, але і шмат часу. І 
папраўдзе, менавіта гэта 
многіх калег расхалоджвае 
– нашто губляць столькі сіл  
і часу на 2 гадзіны аўдытор-
най нагрузкі, калі можна 
правесці самыя звычайныя 
заняткі без асаблівых 
высілкаў?! Канечне, рэак-
цыя студэнтаў, якая выяўля-
ецца падчас такіх заняткаў, 
часткова кампенсуе 
намаганні выкладчыка, 
аднак хацелася б, каб яны 
ўлічваліся, напрыклад, пры 
складанні індывідуальнай 
нагрузкі.

Наталля КеПчЫК,  
дацэнт кафедры  
агульнай матэматыкі  
і інфарматыкі ММФ

1. Дзякуючы курсу «Ме-
тодыка навучання праз 
адкрыццё: як навучаць усіх 

па-рознаму, але адноль-
кава» я даведалася, што 
эўрыстычная дзейнасць – 
шырэйшае паняцце, чым 
паняцце творчай дзейнасці. 
Яна ўключае ў сябе творчыя 
працэсы па стварэнні 
індывідуальных адукацый-
ных прадуктаў, а таксама 
пазнавальныя працэсы, якія 
неабходныя для суправа-
джэння твор часці. 

2. У адпаведнасці з засвое-
най на дадзеных семінарах 
методыкай мною распра-
цаваны адкрытыя заданні   
па тэорыі верагоднасцяў 
для студэнтаў біялагічнага 
факультэта. Пра вынікі 
прымянення эўрыстычных 
метадаў навучання ў 
суаўтарстве з калегамі 
напісана некалькі  
артыкулаў.

3. Эўрыстычныя метады 
навучання дазваляюць 
разнастаіць навучальны 
працэс, павысіць пазна-
вальную цікавасць і адчу-
ванне карыснасці матэ-
рыялу для вывучэння  
ў студэнтаў. Нават калі  
на адным занятку стварыць 
адукацыйную сітуацыю  
і правесці яго ў эўрыстыч-
ным фармаце, гэта можа 
дапамагчы пераадолець 
лішнія бар’еры паміж 
педагогам і студэнтам. 
Больш за тое, пры такім 
падыходзе прасцей фар-
міраваць станоўчае 
стаўленне да вывучаемай 

дысцыпліны. У сваіх 
рэфлексіях многія  
студэнты адзначылі,  
што такія заняткі з’яўля-
юцца нестандартнымі, 
пазітыўнымі і цікавымі.

4. Вядома, што большасць 
студэнтаў проста засвой-
ваюць гатовую інфармацыю, 
пры гэтым не могуць весці 
дыялог, адстойваць сваю 
пазіцыю, не кажучы ўжо  
пра тое, што многія не 
могуць сфармуляваць  
сваю навучальную мэту  
і скласці план яе дасяг-
нення. 
    Мерапрыемствы, аргані-
заваныя ў рамках эўрыс-
тычнага метаду навучання, 
арыентуюцца  
на дасягненне невядомага 
загадзя выніку, дазва- 
ляюць студэнтам  
не пасіўна набыць веды,  
а самастойна іх стварыць, 
дапамагаюць ім рэалізаваць 
сябе, прадэманстраваць 
свае веды, а таксама 
развіць здольнасці да 
самааналізу і рэфлексіі. 
Праўда, існуе шэраг 
перашкод у шырэйшым 
прымяненні эўрыстычных 
метадаў навучання: 

– Студэнтам трэба 
пераадольваць няўпэў - 
не насць у сваіх сілах. З-за 
таго, што не існуе шаблону, 
па якім яны могуць выка -
наць заданне, у іх узнікаюць 
асцярогі, што яны штосьці 
зробяць не так і атрымаюць 
дрэнную адзнаку.

– Недахоп часу, бо 
немагчыма загнаць творчы 
палёт думкі ў рамкі аднаго 
занятку і пры гэтым яшчэ 
выканаць усю навучальную 
праграму.

– Пэўныя складанасці  
ў студэнтаў з’явіліся пры 
фармулёўках мэтапакла-
дання, бо сучасныя 
навучэнцы ў сваёй больша-
сці не задумваюцца пра 
мэты заняткаў, якія яны 
наведваюць.

Таццяна КрАсНоВА, 
прафесар кафедры 
філасофіі і метадалогіі 
ўніверсітэцкай адукацыі 
ріВш

1. Вельмі важным і ў  
той жа час складаным  
у прафесійнай дзейнасці 
выкладчыка з’яўляецца 
педагагічны дызайн 
цэласнасці адукацыйнага 
працэсу (у маштабе  
курса, модуля, занятку). 
Асабліва гэта актуальна 
для дыстанцыйнага 
навучання. 

2. Канструяванне маты-
вацыйных прэамбул да 

М
ы папрасілі некаторых удзельнікаў 
семінараў аргдзей наснага курса 
«Методыка навучання праз адкрыццё: як 
навучаць усіх парознаму, але аднолькава»  

адказаць на пытанні:
1. што новага і карыснага для сябе перанялі  

з семінараў/вэбінараў па эўрыстычных  
метадах навучання?

2. Якія ідэі/напрацоўкі вам атрымалася 
рэалізаваць пры арганізацыі заняткаў са 
студэнтамі?

3. Ці павысіў такі падыход цікавасць да заняткаў  
з боку студэнтаў? У чым ён выяўляўся?

4. Якія перспектывы вы бачыце ў такой формы 
заняткаў, з якімі цяжкасцямі сутыкнуліся пры 
рэалізацыі?

заданняў. Асабліва 
эфектыўна такія прэам-
булы спрацавалі ў дыстан-
цыйным навучанні. 
Выкарыстанне прыёмаў 
параўнання суб’ектыўнага 
адукацыйнага прадукту  
з культурна-гістарычным 
аналагам актуальнае ў пра-
цы ў сістэме павышэння 
кваліфікацыі з дарослымі 
навучэнцамі, што маюць 
досвед і пэўны адукацыйны 
запыт.

3. У рамках тэм курсаў 
павышэння кваліфікацыі 
слухачам прапанавалася 
для выканання на выбар 
некалькі варыянтаў 
заданняў эўрыстычнага 
тыпу. У гэтай сітуацыі  
для мяне паказчыкам 
цікавасці з’яўляўся выбар 
складаных і аб’ёмных 
заданняў.

 
4. Выкарыстанне 
эўрыстычных метадаў 
навучання, праектаванне  
і рэалізацыя заданняў 
эўрыстычнага тыпу 
прадугледжвае велізарны 
пласт працы са зваротнай 
сувяззю, што патрабуе 
часу, але гэта менавіта той 
механізм, які запускае 
працэсы развіцця  
і самаразвіцця. Выдаткі 
рэсурсаў і ў той жа час 
эфектыўнасць зваротнай 
сувязі (у тым ліку раз-
настайных спосабаў 
развіццёвага ацэньвання) 
– важная перспектыва.

Рэктар БДУ, доктар педагагічных навук, прафесар Андрэй Кароль – аўтар і вядучы 
аргдзейнаснага курса «Методыка навучання праз адкрыццё: як навучаць усіх па- 
роз наму, але аднолькава»

як раней, ужо немагчыма. Па-
цвярджэннем гэтаму выступае 
статыстыка Адукацыйнага пар-
тала БДУ. Тут фіксуецца час ува-
ходу, выхаду і знаходжання ў 
сістэме, і бачныя, як на далоні, 
усе дзеянні студэнта. Трэцяя 
 праблема – узрасла нагрузка на 
выкладчыка і студэнта. Дадам 
таксама, што  пры шаблонным 
падыходзе арга нізацыі анлайн
навучання губля юцца перавагі 
вочнага фармату і не раскры
ваюцца магчымасці дыстан
цыйнага. А апошнія грунтуюцца 
на гарызан тальных камуні кацыях 
«студэнт – студэнт» ці «студэнт – 
выкладчык». Калі актыўнасць у 
пазнанні новага належыць не  
выкладчыку (які дае і пытаецца),  
а студэнту, які стварае свой аду-
кацыйны прадукт.

Таму цяпер выкладчыку трэба 
самастойна прыйсці да разумен-
ня сінтэзу інфармацыйных і педа-
гагічных тэхналогій. Бо ў спа-
лучэнні «дыс тан цыйная адукацыя 
і дыс танцыйнае навучанне» га-
лоўнае – гэта навучанне, дыдак-
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Электронная бібліятэка 
БДУ заняла 11-е 
месца ў сусветным 
рэйтынгу рэпазітарыяў 
Transparent Ranking of 
Repositories і 3-е месца 
сярод рэпазітарыяў 
універсітэтаў. Пра 
высокую пазіцыю 
і само сховішча 
распавёў дырэктар 
Фундаментальнай 
бібліятэкі БДУ Уладзімір 
КУлАЖАНКА.

Матывацыя публікаваць
вынікі навуковай 
дзейнасці ў інтэрнэце

Увогуле ў рэйтынгу налічваецца  
больш за тры тысячы лічбавых  
фондаў УВА і даследчых цэнтраў  
з усяго свету. Асноўны крытэрый 
ацэнкі – колькасць дакументаў 
бібліятэкі, праіндэксаваных пошу-
кавай сістэмай «Гугл-Акадэмія» 
(Google Scholar). Першыя радкі 
 занялі базы даных медыцынскіх і 
біялагічных публікацый Europe 
PubMed Central, астрафізічная ін-
фармацыйная сістэма НАСА, элек-
тронная бібліятэка CiteSeerХ. Як   
і летась, у агульнай табліцы наша 
электронная бібліятэка заняла 11-е 
месца. У рэйтынг патрапілі і іншыя 
беларускія электронныя архівы. 
Найбліжэйшая да лідараў пяцёрка 
– БНТУ (53 месца), БДЭУ (133), 
ВДУ імя П. М. Машэрава (225),  
БДМУ (230) і БДТУ (284). А вось 
апярэ дзілі ЭБ БДУ па шкале сярод 
УВА толькі Федэральны ўніверсі-
тэт Рыа-Грандэ-ду-Сул з Бразіліі  
і Універсітэт Кіёта з Японіі. 

Рэйтынг рэпазітарыяў адкрыта-
га доступу складае лабараторыя 
Cybermetrics Lab, якая вядомая па 
вэбаметрычным рэйтынгу ўнівер-
сітэтаў. Тут ацэньваецца ўзровень 
адкрытасці акадэмічных рэсурсаў і 
іх інтэграцыя ў сусветную інфарма-
цыйную прастору. Такім шляхам 
стваральнікі імкнуцца матываваць 
даследчыкаў публікаваць вынікі 
сваёй навуковай дзейнасці ў інтэр-
нэце, робячы іх даступнымі для ка-
легаў і іншых зацікаўленых людзей. 
Дарэчы, ЭБ БДУ ўваходзіць у між-
народны рэйтынг з 2012 года.

Лідарскія месцы рэпазітарыю 
БДУ дазваляе займаць карпатлівая 
праца работнікаў бібліятэкі і ка-
рэктнае запаўненне метаданых, а 
таксама тое, што ўніверсітэт пад-
трымлівае мадэль адкрытай наву-
кі. Дырэктар бібліятэкі Уладзімір 
Кулажанка каментуе:

– Ставімся да высокага рэй-
тынгу як да добрага выніку агуль-
наўніверсітэцкага праекта. Плат-
форма, якую мы выкарыстоўваем,   
і сістэма кіравання лічбавымі ка-
лекцыямі дазволіла сфарміраваць 
у БДУ адзін з найбуйнейшых у  
свеце інстытуцыянальных рэпазі та-
рыяў, лічбавае сховішча навуковых 
і навучальных выданняў. Адна з 
умоў поспеху – тое, што ў БДУ  
працуюць выдатныя навукоўцы і 
педагогі, яны ствараюць якасны  
інтэлектуальны прадукт у выглядзе 

Рабіць бачным усяму свету 
якасны інтэлектуальны прадукт 
навукоўцаў БДУ

публікацый, а бібліятэка робіць 
гэтыя дакументы бачнымі ўсяму 
свету. Правільная праца па адмі-
ністраванні, інтэграцыі, апісанні 
дакументаў дазваляе дамагчыся 
высокай ступені індэксацыі кан-
тэнту ЭБ БДУ глабальнымі пошу-
кавымі машынамі. Гэта значыць, 
што на запыт у пошукавых сэрві-
сах, напрык лад, Google ці «Ян-
дэкс», карыс тальнік убачыць у 
 першую чаргу нашы публікацыі. 

Таксама размяшчэнне новых 
выданняў дазваляе займаць вы-
сокае месца ў міжнародным рэй-
тынгу рэпазітарыяў. Гаворка ідзе 
пра навінкі для шы рокага кола 
 чытачоў. У іх лік ува ходзяць архі -  
вы газеты «Універсітэт» і часопіса 
«Веснік БДУ», усё тое, што па-
шырае веды пра БДУ. Яшчэ ў ЭБ 
загружаюць публікацыі нашых 
 супрацоўнікаў па пэўных  тэмах, 
скажам, працы супрацоў ні каў  
БДУ пра Францыска Скарыну і яго 
Бібліі, файлы па гісторыі ўні вер  -   
сі тэта, працы першага рэктара  
БДУ і іншае. Дырэктар Фунда-
ментальнай бібліятэкі тлумачыць:

– Ёсць яшчэ адзін важны блок – 
гэта выдавецкія навінкі: кнігі і ча-
сопісы, надрукаваныя выдавец-
твам БДУ, зборнікі матэрыялаў  
канферэнцый, справаздачы пра 
НДР, якія перадае нам Галоўнае 
ўпраўленне навукі, аўтарэфераты 
дысертацый, абароненых у саветах 
пры БДУ, поўныя тэксты выпускных 
прац, дакументы, якія дэпаніру-
юцца. Інакш кажучы, мы спрабуем 
размясціць у ЭБ БДУ ўсё, што 
 друкуе ўніверсітэт. Важкую частку 
дакументаў размяшчаюць у ЭБ  
факультэты і інстытуты: наву чаль-
ныя праграмы, анатацыі выпускных 
прац, артыкулы і даклады супра-
цоўнікаў факультэта, якія былі  
выдадзены ў іншых выдавецтвах. 
Неацэнны ўнёсак Галоўнага ўпраў-
лення адукацыйнай дзейнасці па 
размяшчэнні навучальных планаў, 
стандартаў, тыпавых праграм.

Па словах Уладзіміра Кулажанкі, 
таксама істотная частка агульнага 
працэсу электроннай бібліятэкі 
 выпадае на абнаўленне праграм-
нага забеспячэння ЭБ і працу з 
рознымі арганізацыямі, якія займа-

юцца індэксаваннем кантэнту. У 
рэпа зі тарыі БДУ яшчэ сочаць за 
ўклю чэннем розных працэдур, якія 
паляпшаюць функцыянальнасць 
ЭБ. Напрыклад, дададзена функ-
цыя пошуку па дамене bsu, функ-
цыя пошуку бясплатных копій 
 дакументаў (якія здабываюцца 
праз OAI пратакол, даныя MAG, 
Unpaywall, ORCID, Crossref, Pub-
med). Падключаны сэрвіс CORE 
recommender, кнопка прагляду 
знойдзенай публікацыі ў Google 
Scholar. Таксама ідзе праца па 
 прасоўванні кантэнту ЭБ БДУ  
ў сацыяльных сетках.

Адзначым, што Фундаменталь-
ная бібліятэка БДУ першай у Бе-
ларусі  пачала ажыццяўляць працу 
па стварэнні інстытуцыянальнага 
рэпазітарыя і размяшчэнні ў ад-
крытым доступе паўнатэкставых 
навуковых публікацый, навучаль-
ных і метадычных матэрыялаў на-
вукоўцаў і выкладчыкаў універсі-
тэта. Акрамя таго, бібліятэка БДУ 
ўкараніла працэс пераводу на-
яўных у сваім фондзе дакументаў  
у электронны фармат, што дазва-

ляе ў далейшым таксама зрабіць  
іх даступнымі для ўсёй сусветнай 
навуковай супольнасці. 

За апошні год 
да рэсурсаў ЭБ 
звярнулася больш 
за 433 тыс. 
карыстальнікаў 

Электронная бібліятэка БДУ была 
ўведзена ў эксплуатацыю 10 гадоў 
назад. Сёння яна з’яўляецца ад-
ным з найбольш буйных лічбавых 
сховішчаў у свеце па колькасці 
 дакументаў. У наш час дзякуючы 
сумеснай працы Фундаменталь-
най бібліятэкі і ўсіх структурных 
падраздзяленняў універсітэта ў 
зборы Электроннай бібліятэкі БДУ 
звыш 170 000 публікацый наву-
коўцаў і выкладчыкаў універсітэта. 
Як тлумачыць Уладзімір Генадзь-
евіч, гэта раўназначна 1 Тб інфар-
мацыі. Ён дадае: «Амаль 85 % да-
кументаў размешчаны ў адкры - 
тым доступе і могуць быць пра-
гледжаны з інтэрнэту. За апошні 
год да рэсурсаў ЭБ звярнулася  
больш за 433 тыс. карыстальнікаў, 
з якіх  каля 40 % з-за мяжы».

Унікальнасць нашага рэпазі та-
рыя і ў тым, што тут можна ўба -
чыць рэдкія выданні. На прыклад, 
копіі архіўных дакумен таў часоў 
стварэння БДУ, першыя выпускі 
«Прац БДУ», копіі старых кніг, якія 
тычацца гісторыі Беларусі.

– Частка з іх патрапіла да нас з 
Нацыянальнай бібліятэкі ў рамках 
інфармацыйнага супрацоўніцтва, 
які заключаецца ў абмене копіямі 
дакументаў (старонка на старон-
ку), – дзеліцца дырэктар Фунда-
ментальнай бібліятэкі. – Копіі газет 
БДУ 1920–30-х гадоў нам атры-
малася «вярнуць» з Санкт-Пецяр-
бурга. Была праведзена вялікая 
праца па іх пошуку і дасягненні 
 дамоўленасцяў па аблічбаванні  
і перадачы копій у БДУ.

Тады фонд універсітэта папоў-
ніўся копіямі 81 газеты. У іх ліку  
нумары першых перыядычных  
выданняў ВНУ «Голас студэнта» 
(1920 год) і «Голас рабфакаўца» 
(1920–1930 гг.). Аснову калекцыі 
складаюць асобнікі першай агуль-
наўніверсітэцкай шматтыражнай 
газеты «Ленінскі шлях», а таксама 
газеты «За ленінскія кадры». Гэта 
тыя выданні, паслядоўніцай якіх 
стала наша газета БДУ «Універ-
сітэт». На іх старонках – мноства 
гістарычнай унікальнай інфарма-
цыі пра станаўленне нашай ВНУ.

– У дадатак да калекцыі газет 
БДУ 1920–30-х гадоў на працягу 
апошняга часу сіламі ФБ былі 
аблічбаваны і размешчаны ў ЭБ 
 газеты ўніверсітэта з 1954 да 2009 
года. Усяго – 1595 дакументаў.  
У перасылцы адсутных выпускаў 
вялікую дапамогу нам аказала  
Нацыянальная кніжная палата Бе-
ларусі. Тым самым у свабодным 
доступе размешчаны практычна 
ўсе газеты БДУ, што дазволіла 
стварыць да 100-годдзя ўнівер-
сітэта ўнікальны комплекс крыніц 
па гісторыі БДУ і вышэйшай аду-
кацыі Беларусі, – падагульніў 
дырэктар ФБ.

Падрыхтавала  
Алена сВіНКо

ФБ БДУ зрабіла вялікую і сур’ёзную справу: аблічбавала архіў газеты БДУ «Універсітэт».  
На здымку фрагмент нумара газеты 1954 г.

Кансультатыўны савет 
па адборы кантэнту 
(CSAB) у канцы мая 
прыняў рашэнне пра 
ўключэнне «Часопіса 
БДУ. Матэматыка. 
Інфарматыка» ў 
навукаметрычную 
рэфератыўную базу 
даных Scopus. Чакаецца 
рашэнне яшчэ па адным 
«кандыдаце», заяўка 
якога была пададзена ў 
верасні 2019 года. Пра 
падрыхтоўку і выпуск 
навуковых часопісаў 
распавяла начальнік 
упраўлення рэдакцыйна-
выдавецкай работы 
Наталля герАсіМоВіч. 

Праверка на плагіят
і рэцэнзаванне – залог
якаснага кантэнту

– Станоўчае рашэнне па «Ча-
сопісе БДУ. Матэматыка. Інфар-
матыка» пацвярджае, што гэта  
выданне адпавядае сусветным 
крытэрыям ацэнкі якасці навуко-
вых публікацый. Мы працуем у 
электроннай рэдакцыі, таму ўвесь 
працэс падрыхтоўкі артыкулаў да 
выпуску празрысты, эксперту 
лёгка за ім прасачыць. Рэдкалегіі 
абавязкова правяраюць адпраў-
лены аўтарам артыкул на плагіят, 
таксама ў нас прынята двайное 
сляпое рэцэнзаванне, калі аўтар   
не ведае, хто яго рэцэнзент, а 
рэцэнзент – хто аўтар. Рэцэнза-
ванне не павінна быць фармаль-
ным. Акрамя таго, БДУ ў 2019 г. 
стаў членам Асацыяцыі навуковых 
рэдактараў і выдаўцоў. Зна чыць, 
універсітэт пры падрых тоўцы наву-
ковых выданняў пры трым ліваецца 
ўсіх этычных нормаў, прынцыпаў 
навуковасці, аб’ектыў насці, пра-
фесіяналізму і бесстароннасці.

Задача – трымаць 
высокую планку

– На працягу трох месяцаў з мо-
манту, як прыйшло паведамленне, 
што часопіс будзе ўключаны ў БД 
Scopus, з намі павінны звязацца і 
абмеркаваць, якім чынам мы пера-
дадзім кантэнт у базу для індэкса-
вання. Нельга расслабляцца, трэба 
працягваць працаваць, каб часопіс 
утрымліваў свае пазіцыі ў базе 
даных. Для гэтага варта падбіраць 
якасныя артыкулы па выразна 
вызначаным рэдкалегіяй напрамку, 
адлюстраваным у палітыцы часопі-
са, і своечасова публікаваць ну-
мары выданняў. Калі кантэнт будзе 
якасны і актуальны – яго будуць 
цытаваць, а гэта самае важнае. 

рэдкалегіі павінны быць 
скіраваны на вынік

– Мы павінны быць упэўненыя, 
што кантэнт часопіса якасны і 
афармленне адпавядае стандар-
там, таму спецыялісты ўпраўлення 
выконваюць вялікі аб’ём работы: 
ад праверкі кожнай спасылкі, якую 
ўказвае аўтар, да афармлення 
тэксту па структуры IMRAD. Ві-
давочна, што мы не можам мар-
наваць шмат часу на часопісы,   
якія рыхтуюцца толькі з адной 
мэтай – проста быць выдадзенымі. 

У першую чаргу зацікаўленымі ў 
развіцці часопіса павінны быць га-
лоўны рэдактар і рэдкалегія. І не 
проста выконваць нашы рэкамен-
дацыі, а выяўляць актыўную 
пазіцыю. Напрыклад, каб забяс-
печыць такі важны крытэрый адбо-
ру ў Scopus, як геаграфічная раз-

Каментар дырэктара  
НДі ППМі, галоўнага 
рэдактара «часопіса БДУ. 
Матэматыка. інфарматыка» 
Юрыя ХАрЫНА: 

– Рашэнне пра ўключэнне 
нашага часопіса ў базу 
бібліяграфічных і навукаметрыч-
ных даных Scopus прынята 25 
мая 2020 года. Яно, вядома, 
было вельмі чаканым таму,  
што была праведзена вялікая 
падрыхтоўчая праца. Па-пер-
шае, за апошнія 5 гадоў 
павысіўся навуковы ўзровень 
часопісных артыкулаў, дзяку-
ючы кансалідаванай працы трох 
структурных падраздзяленняў 
комплексу БДУ па матэматыцы  
і інфарматыцы: ММФ, ФПМІ, 
НДІ прыкладных праблем 
матэматыкі і інфарматыкі (НДІ 
ППМІ). Прызнаннем дасяг-
нутага высокага навуковага 
ўзроўню з’яўляецца ўключэнне 
часопіса ў іншыя прэстыжныя 
бібліяграфічныя базы даных: 
РІНЦ (Расія), Mathematical 
Reviews (ЗША), zbMath (Гер-
манія), Google Scholar, DOAJ. 
Па-другое, у студзені 2019 года 
рэктарат вылучыў часопіс для 
ўключэння ў Scopus, і УРВР і ЦІТ 
аказалі дапамогу ў яго тэхнічнай 
падрыхтоўцы. Па-трэцяе, 
асаблівая падзяка высокаква-
ліфікаванай рэдкалегіі часопіса. 
Прыняцце ў Scopus для нас – 
высокі гонар і яшчэ больш 
высокая адказнасць за далей-
шы рост узроўню часопіса.

У рэдкалегіі 51 % замежных 
навукоўцаў. Гэтага ўдалося 
дасягнуць дзякуючы актыўнаму 
навуковаму супрацоўніцтву 
ММФ, ФПМІ і НДІ ППМІ з 
замежнымі калегамі ў форме 
кантрактаў, грантаў, міжнарод-
ных навуковых канферэнцый, 
якія арганізуюц ца на базе БДУ, 
дамоў пра навукова-навучаль-
нае супрацоўніцтва. Гэтыя ж 
прычыны дазваляюць пашы-
раць геаграфічную разнастай-
насць аўтараў часопісных 
артыкулаў. Уключэнне часопіса 
ў Scopus, безумоўна, палегчыць 
прыцягненне замежных 
аўтараў.

Рэдкалегія часопіса сумесна 
з прарэктарам па навуковай 
рабоце В. Р. Сафонавым 
вызначыла далейшыя планы  
па развіцці выдання і ўтрыманні 
пазіцый у Scopus. Галоўныя 
пункты плана: далейшае 
павышэнне навуковага ўзроўню 
часопіса; забеспячэнне 
рэдагавання англамоўных 
тэкстаў; укараненне прынятай  
у свеце практыкі падрыхтоўкі 
артыкулаў па прыродазнаўчых 
навуках у выдавецкай  
сістэме TeX.

Першы часопіс 
БДУ трапіў  
у базу Scopus!

настайнасць аўтараў і рэдактараў, 
неабходна весці і падтрымліваць 
навуковую камунікацыю, ініцыя-
ваць калабарацыі з замежнымі 
 даследчыкамі, публікаваць арты-
кулы на англійскай мове. Таксама 
рэдкалегіі павінны ўвесь час шу-
каць і прыцягваць у часопіс аўта-
раў, якія будуць забяспечваць 
якасны і актуальны кантэнт.

часопіс – цэнтр 
фарміравання 
кампетэнцый 
акадэмічнага пісьма

– На жаль, не ўсе аўтары, якія 
рыхтуюць артыкулы ў часопісы, 
умеюць іх пісаць. Навукоўцам не-
абходна асвойваць навыкі 
акадэмічнага пісьма і павышаць 
сваю акадэмічную пісьменнасць. 
Аўтары павінны трымацца правіл 
падрыхтоўкі артыкула да публіка-
цыі ў міжнародным навуковым ча-
сопісе, пісаць яго па структуры 
IMRAD, правільна фармуляваць 
анатацыі. Дарэчы, трэба надаваць 
належную ўвагу анатацыям на ан-
глійскай мове, каб яны былі не 
фармальнымі, а поўнымі і зразу-
мелымі для людзей, якія не вало-
даюць рускай. Англамоўны да-
следчык, прачытаўшы анатацыю, 
павінен зразумець, цікавы яму 
 артыкул ці не. Калі цікавы – ён 
зможа заказаць пераклад на ан-
глійскую мову.

Адбор у Scopus – 
справа сур’ёзная

– Акрамя заяўкі «Часопіса БДУ. 
Матэматыка. Інфарматыка», мы 
падавалі яшчэ дзве: у верасні –  
заяўку «Часопіса БДУ. Гісторыя», у 
снежні – «Часопіса БДУ. Геаграфія. 
Геалогія». Літаральна надоечы 

Кансультатыўны савет па адборы 
кантэнту (CSAB) завяршыў разгляд 
«Часопіса БДУ. Геаграфія. Геалогія» 
і вырашыў пакуль не ўключаць яго  
ў БД Scopus. Эксперты далі камен-
тары, зараз мы іх павінны праана-
лізаваць, прыняць і ўнесці карэк-
тывы ў палітыку развіцця часопіса. 

Па-першае, было адзначана, 
што тэматыка кантэнту часопіса 
вельмі шырокая, ёсць некалькі 
добрых, інфарматыўных артыку -
лаў, але шмат і тых, што робяць  
невялікі ўнёсак у гэту галіну навукі. 
Многія добрыя міжнародныя 
 часопісы ўжо асвятляюць падоб-
ныя пытанні, таму нашаму часопісу 
неабходна звузіць тэматычную га-
ліну, папярэдне прааналізаваўшы, 
чым мы можам зацікавіць міжна-
родную навуковую супольнасць, 
гэта значыць трэба знайсці і заняць 
сваю нішу.

Па-другое, эксперты звярнулі 
ўвагу, што часопіс недастаткова 
добра цытуецца. Нават калі часо-
піс яшчэ не ўваходзіць у Scopus, 
трэба ўсё адно імкнуцца да таго, 
каб яго цытавалі ў выданнях, якія   
ў гэту рэфератыўную базу ўжо  
ўключаны. Цытаванне нашага ча-
сопіса ў высакарэйтынгавых наву-
ковых выданнях сведчыць пра тое, 
што мы друкуем актуальныя, ціка-
выя даследаванні. 

Рэдкалегія будзе дапрацоўваць 
часопіс у адпаведнасці з рэкамен-
дацыямі, і праз два гады мы зноў 
зможам падаць заяўку на ўклю-
чэнне ў Scopus. Рашэнне па «Ча-
сопісе БДУ. Гісторыя» пакуль чака-
ецца, эксперты яго разглядаюць,  
задаюць пытанні на ўдакладненне. 
Сёлета плануем падаць яшчэ за-
яўку на ўваходжанне ў базу даных 
«Часо піса Беларускага дзяржаў-
нага ўніверсітэта. Хімія». 

Валерыя БАНДАрчЫК

У 2016 годзе 
ўпраўленне 
рэдакцыйна-
выдавецкай работы 
цалкам рэарганізавала 
навуковыя часопісы  
БДУ ў адпаведнасці  
з патрабаваннямі 
міжнародных баз 
даных. З 2017 года ва 
ўніверсітэце ў новым 
фармаце выходзіла  
13 часопісаў. У 2020 
годзе шэрагі навуковых 
выданняў папоўніла 
новае – «Чалавек  
у сацыякультурным 
вымярэнні» – 
акадэмічны часопіс  
па фундаментальных 
тэарэтычных  
і прыкладных 
праблемах 
культуралогіі, дызайну, 
мастацтвазнаўства  
і сацыякультурнай 
камунікацыі. Галоўны 
рэдактар часопіса – 
доктар педагагічных 
навук прафесар  
Андрэй Кароль. 
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Карэктар Ганна Яўгенаўна РАК

Студэнцкі інтарэс

Яна другі год 
запар становіцца 
найлепшай студэнцкай 
лабараторыяй 
БДУ. 8 гадоў ад 
стварэння, дзівосныя 
аб’екты вывучэння 
і малады кіраўнік – 
што робіць СНДЛ 
«Структура і дынаміка 
біяразнастайнасці» такой 
паспяховай? На гэта 
пытанне шукала адказ 
газета «Універсітэт».

Студэнцкая наву кова-даследчая 
лабараторыя «Структура і дынаміка 
біяразнастайнасці» існуе з 2012 г. 
Другі год яна найлепшая СНДЛ 
усяго ўніверсітэта. Яе кіраў нік 
старшы выкладчык кафедры  
заалогіі біялагічнага факультэта  
Алег сіНчУК узначаль вае СНДЛ 
ужо чацвёрты год:

– Мы вывучаем чужародныя 
віды, якія патрапілі да нас у Бела-
русь з іншых краін і рэгіёнаў і на-
носяць шкоду. Як, напрыклад, усім 
вядомы каларадскі жук – такія 
жывёлы заносяцца ў «Чорную кнігу 
інвазіўных відаў жывёл Беларусі». 
Да стварэння яе і іншых даведачна-
інфармацыйных выданняў датыч-
ная наша студэнцкая лабараторыя, 
таксама мы складаем ключы па 
ідэнтыфікацыі гэтых відаў. Асноў-
ная мэта дзейнасці СНДЛ – 
вывучэнне фундаментальных і 
прыкладных аспектаў біялагічнай 
разнастайнасці жывёльнага свету 
Беларусі.

У лабараторыі ёсць дзесяць ак-
туальных навуковых напрамкаў, з 
якіх можа выбіраць студэнт, магі-
странт і аспірант факультэта, які 
з’яўляецца ўдзельнікам лабара-
торыі. Маладыя даследчыкі выву-
чаюць біяразнастайнасць фаўны 
Беларусі; экалагічны менеджмент; 
асаблівасці і характар шкоднасна-
сці біялагічных інвазій, іх кантраля-
ванне; рэдкія і ахоўныя віды жывёл; 
апыляльнікаў культываваных рас-
лін; працэсы адаптацыі жывёл ва 
ўрбаландшафтах (сінурбізацыя); 
біялагічна актыўныя рэчывы з 
жывёл (хітазан, яды); падтрыманне 
зоакультур і іншае.

Студэнтка 3 курса Марыя 
МАКсіМАВА прызнаецца, што за 
два гады вывучэння павукоў так  
і не пазбавілася страху перад імі:

– Гэта адзіны аб’ект, да якога 
была неабыякавая. Думала, так 
змагу перамагчы страх, але пакуль 
перастала баяцца толькі малых, 
некаторыя нават вельмі мілыя! У 
вольны час я займаюся зборам 
матэрыялу, а ў самой лабараторыі 
праводжу ідэнтыфікацыю віду,   
тым самым узбагачаючы звесткі 
пра разнастайнасць дадзенай 
групы на тэрыторыі Беларусі. Для 
збору павукоў я рыхтуюся зага-
дзя: патрэбныя пластмасавыя 
прабіркі, 70-працэнтны спірт для 
фіксацыі павукоў, эксгаўстар для 
лоўлі. Як правіла, студэнты пры-

Як у СНДЛ даследуюць 
інвазіўных жывёл Беларусі

ходзяць у лабараторыю ў вольны 
ад пар час. У асноўным мы займа-
емся вызначэннем відаў, выка-
рыс тоўваючы светлавую мікраска-
пію, аднак некаторыя займаюцца 
групай насякомых фітафагаў, таму 
часцяком скануюць ліставыя па-
ражэнні. Некаторыя таксама пра-
цуюць не толькі са сваёй групай, 
якую вывучаюць, але і ў рамках 
праектаў. У прыватнасці, быў пра-
ект, звязаны з краявіднай раз-
настайнасцю насякомых на тэры-
торыі НП «Нарачанскі», апрацоўку 
матэрыялу адтуль мы праводзілі  
ў СНДЛ.

Даследаванні навучэнцы пра-
водзяць у рамках курсавых, ды-
пломных і дысертацыйных прац. 
Дарэчы, кіраўнікамі моладзевых 
навукова-даследчых прац могуць 
выступаць магістранты і аспіран-
ты, перадаючы вопыт арганізацыі  
і рэалізацыі навуковых праектаў 
навучэнцам малодшых курсаў. На-
вуковая актыўнасць, вядома, заах-
вочваецца: выплачваюцца раза-
выя прэміі факультэта; паквар-
тальная падтрымка НДРС БДУ за 
ўдзел у навуковых і навукова-
практычных канферэнцыях.

Навучэнцы, якія зарэкаменда-
валі сябе як старанныя даслед -
чыкі, запрашаюцца да выканання 
дзяржаўных праграм навуковых 
даследаванняў Беларускага рэс-
публіканскага фонду фундамен-
тальных даследаванняў. Акрамя 
таго, праводзяцца ініцыятыўныя 
нав у ковыя даследаванні з мэтай 
праверкі гіпотэз, якія могуць стаць 
асновай для стартапаў і навукова-
даследчых праектаў, арганізуюцца 
міждысцыплінарныя даследаванні. 
Штогод рыхтуюцца не менш за  
70 навуковых публікацый.

Тыя студэнты, якія сапраўды 
 зацікаўлены ў навуковых даследа-
ваннях і навуковай кар’еры, заста-
юцца працаваць на біялагічным 
факультэце або імкнуцца патрапіць 
у спецыялізаваныя інстытуты, дзе 
іх досвед удзелу ў СНДЛ заўсёды 
высока ацэньваецца, а часам ста-
новіцца вырашальным пры прыёме 
на працу.

Трэцякурснік Дзмітрый КАН
ДрАЦеНКА натхняецца працай з 
кіраўніком лабараторыі Алегам 
Сінчуком:

– Ва ўніверсітэце вельмі вялікі 
выбар і сфер дзейнасці, і аб’ектаў 
для вывучэння. Можна прывесці 
аналогію з паходам у краму, каб 
паглядзець, а потым пакаштаваць  
і вырашыць, ці падабаецца табе. 
Да гэтай лабараторыі я быў у яш- 
чэ адной на факультэце, але там 
чагосьці бракавала. У СНДЛ я з 
сярэдзіны першага курса. Падаба-
ецца займацца даследаваннямі, 
вывучэннем і разборам матэрыя-
лаў, таксама ёсць і такія ненавуко-
выя справы, як падтрыманне па-
радку ў лабараторыі, каб кожны  
раз было прыемна прыходзіць  
працаваць, яшчэ і ведаючы, што 
тут укладзена часцінка цябе. Вы-
вучаю я біяразнастайнасць ся-
мейства Coccinellidae (божых  
каровак) па Гомельскай вобласці.  

У лабараторыі прапрацоўваю са-
браныя даныя і матэрыял, складаю 
справаздачы, пішу артыкулы па іх. 

Хачу сказаць, што вельмі шмат 
чаго залежыць ад кіраўніка, як ён 
табе распавядзе і дапаможа ра-
забрацца. Алег Віктаравіч выбу-
даваў з намі зносіны на роўных, 
ставіць сябе як простага чала-         
века. Яго паважаю і лічу сваім 
настаўнікам. Я б назваў яго пады-
ход чалавечым: распавядаючы ці 
прапануючы нейкі занятак, ён 
заўсёды падрабязна апіша ўсё 
так, каб было зразумела. Таксама 
Алег Віктаравіч заўсёды гаворыць 
пра перспектывы даследавання,  
і ты ўжо сам разумееш, на што  
ідзеш.

Магістрантка Таццяна ПіНчУК 
распавяла пра свой выбар і аб’ект 
вывучэння:

– Алег Віктаравіч на першым 
курсе прапанаваў мне папраца-
ваць у лабараторыі. Ужо больш  
за тры гады я тут працую, пытан-
не пра выбар нават не стаяла, я 
ведала, што хачу толькі на заало-
гію! Маім прадметам для выву-
чэння з’яўляецца ліпавая моль-
стракатка. Я збіраю пашкоджанае 
лісце ліпы драбналістай, прыношу 
яго на кафедру, і далей ужо ідзе 
апрацоўка. Калі пашанцуе, то тра-
піцца сама моль, я перадаю яе 
сваім калегам. Свае лісточкі я 
 гербарызую, а калі яны высыха-
юць, то сканую і апрацоўваю на 
камп’ютары. Мы больш вывучаем 
дынаміку распаўсюджання, па-
раўноўваем, у якіх гарадах молі 
больш, у якіх – менш. Таксама 
ўплывае месца вырастання ліпы, 
напрыклад, у парку ці ўздоўж да-
рогі. Мы можам даваць рэкамен-
дацыі, але самі іх у лабараторыі   
не распрацоўваем.

Надзея МАрХель

Узнагароды сНДл
«структура і дынаміка 
біяразнастайнасці»:

2017 г. – дыплом пераможца 
конкурсу ў намінацыі: «Унёсак 
СНДЛ у падрыхтоўку кадраў 
вышэйшай кваліфікацыі» па 
выніках 2016 г.

2017 г. – СНДЛ намінавана  
на грант спецыяльнага фонду 
Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь 
па сацыяльнай падтрымцы адо-
раных навучэнцаў і студэнтаў

2018 г. – дыплом пераможца 
конкурсу ў намінацыі: «Унёсак 
СНДЛ ва ўдасканаленне наву-
чальнага працэсу» па выніках  
2017 г.

2019 г. – дыплом пераможца 
конкурсу «Найлепшая студэнц-
кая навукова-даследчая лаба-
раторыя БДУ» па выніках 2018 г.

2020 г. – дыплом пераможца 
конкурсу «Найлепшая студэнц-
кая навукова-даследчая лаба-
раторыя БДУ» па выніках  
2019 г.

Алег Сінчук

Марыя Максімава

Павук каемчаты паляўнічы

Сямікропкавая божая кароўка

Вывучэнне пашкоджанага 
насякомымі лісця

Буйвалавая цыкада

Махаон

Дзмітрый Кандраценка

Таццяна Пінчук

Жаба травяная


