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Дарагія калегі!
Ад усёй душы віншую студэнтаў,
магістрантаў, аспірантаў, супрацоўнікаў і навукоўцаў Беларускага
дзяржаўнага ўніверсітэта з Днём
беларускай навукі!
Гэта свята прафесіяналаў, новых
ідэй, ведаў і адкрыццяў. У навуку
людзі ідуць па пакліканні, захопленыя і адданыя сваёй справе. А пакліканне, як вядома, гэта важны
складнік самарэалізацыі нароўні са
здольнасцямі, задаткамі, выхаваннем і натхненнем.
Інтэлектуальная праца заўсёды
вымагала асаблівых выдаткаў і
энергіі. Сёння запатрабаванай з’яўляецца тая навука, якая стварае
інавацыйны прадукт і прадбачыць
эканамічную патрэбу ў ім. Перад
навукоўцамі стаіць няпростая задача: не толькі прапанаваць наватарскую ідэю, але і ўвасобіць яе і
камерцыялізаваць атрыманы вынік. Таму важна развіваць міждысцыплінарнае ўзаемадзеянне,
умацоўваць сувязь паміж навукай і
адукацыяй, прыцягваць маладых,
таленавітых даследчыкаў.
Я ўдзячны нашым навукоўцам
за самаадданасць, захопленасць
у стварэнні новых навуковых ведаў, інавацыйных навукаёмістых і
высокатэхналагічных прадуктаў у
няпростых умовах канкурэнтнага
рынку.
Жадаю здароўя, новых навуковых ідэй, творчай атмасферы,
цяпла і ўтульнасці ў сям’і.
З павагай,
рэктар БДУ Андрэй КАРОЛЬ

Беларусь навуковая
Год навукі завяршыўся
маштабным
мерапрыемствам –
II З’ездам навукоўцаў
Беларусі. На пленарным
пасяджэнні з удзелам
кіраўніка дзяржавы
прысутнічалі больш
за 120 дэлегатаў ад БДУ.
У найбуйнейшым навуковым форуме нашай краіны прынялі ўдзел 2,6
тыс. чалавек з усіх рэгіёнаў Беларусі, а таксама вядомыя навукоўцы
Саюзнай дзяржавы, СНД, вядучых
замежных акадэмій навук, сусветных навукова-даследчых арганізацый і цэнтраў. На з’ездзе абмяркоўваліся дасягненні айчыннай навукі, праблемы, якія неабходна

вырашаць, у тым ліку ў плане фінансавання, павышэння прэстыжу
прафесіі навукоўца, унёску навукоўцаў-гуманітарыяў у пошук
адэкватных адказаў на новыя
выклікі сучаснасці.
Найважнейшым дакументам, які
абмяркоўваўся ў рамках з’езда,
стаў праект стратэгіі «Навука і
тэхналогіі: 2018–2040». 12 снежня
працавалі 9 секцый з’езда, а 13
снежня было арганізавана пасяджэнне ў Палацы Рэспублікі.
Работа дзвюх секцый з’езда
прайшла на базе БДУ.

«Сучасная хімія
і рацыянальнае
прыродакарыстанне»
У працы секцыі прынялі ўдзел каля
120 вядомых навукоўцаў. Сярод іх:

акадэмікі і члены-карэспандэнты
НАН Беларусі: Сяргей Усанаў,
Уладзімір Агабекаў, Алег Івашкевіч,
Мікалай Круцько, Аляксандр Більдзюкевіч, Аляксандр Карабанаў і
іншыя.
Навукоўцы абмеркавалі дасягненні ўніверсітэцкай і галіновай
навукі, эфектыўнасць рэалізацыі
дзяржаўных праграм у сферы навуковай, навукова-тэхнічнай, інавацыйнай дзейнасці. Ключавымі
пытаннямі абмеркавання сталі рацыянальнае выкарыстанне здабытых прыродных рэсурсаў, іх аднаўленне, а таксама мінімізацыя
адходаў вытворчасці.
Адмысловая ўвага была нададзена пытанню ўзмацнення арыентацыі даследаванняў акадэмічнай, універсітэцкай і галіновай навукі на запыты рэальнага сектара

эканомікі шляхам стварэння навукова-тэхнічных цэнтраў сумесна з
арганізацыямі і прадпрыемствамі
рознай формы ўласнасці для вырашэння найважнейшых задач сацыяльна-эканамічнага развіцця
краіны.
У рамках секцыі была арганізавана выстава дасягненняў беларускіх навукоўцаў у галіне хіміі і навук
пра Зямлю. Распрацоўкі прадставілі вядомыя навуковыя ўстановыі.
БДУ выставіў больш за 20 відаў
навукова-тэхнічнай прадукцыі.

«Моладзь і новыя
гарызонты навукі»
Секцыя прайшла пад старшынствам першага намесніка міністра
адукацыі Беларусі Вадзіма Богуша і
рэктара БДУ Андрэя Караля. З ві-

тальным словам перад удзельнікамі пасяджэння выступіў міністр
адукацыі Беларусі Ігар Карпенка.
У працы навуковага форуму
прынялі ўдзел больш чым 250 маладых навукоўцаў беларускіх ВНУ,
галіновай навукі і органаў дзяржаўнага кіравання. Дэлегаты абмеркавалі пытанні, якія тычацца
асноўных напрамкаў развіцця навуковай сферы, інтэграцыі айчыннай навукі ў сусветную навуковую
супольнасць, а таксама сувязі і
ўзаемадзеяння навуковай дзейнасці маладых навукоўцаў з рэальным сектарам эканомікі.
У рамках выставы на пляцоўцы
Ліцэя БДУ свае распрацоўкі прадставілі ўніверсітэты і арганізацыі,
якія ўдзельнічалі ў працы секцыі
«Моладзь і новыя гарызонты навукі».
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У 2017 годзе, які праходзіў
пад эгідай навукі, у нашым
універсітэце адбылося шмат
падзей, звязаных з новымі
навуковымі дасягненнямі,
новаўвядзеннямі ў сферы
камерцыялізацыі навуковых
вынікаў, развіццём моладзевай
навукі: прадпрыемства
«Унітэхпрам БДУ» атрымала
статус навукова-тэхнічнага
парку, пачала рэалізоўвацца
Стратэгія камерцыялізацыі
вынікаў навукова-тэхнічнай
дзейнасці, Савет маладых
навукоўцаў запрацаваў
у новым складзе. Як у
БДУ ствараюць навуковаінавацыйнае асяроддзе
са спектрам магчымасцяў
у галіне як фундаментальных,
так і прыкладных
даследаванняў, распавёў
прарэктар па навуковай
рабоце Васіль САФОНАЎ.
ДАСЯГНЕННІ Ў НАВУКОВАЙ
І ІНАВАЦЫЙНАЙ ДЗЕЙНАСЦІ
– Год беларускай навукі скончыўся знакавай падзеяй: прайшоў II З’езд навукоўцаў
Беларусі, на якім былі абмеркаваны перспектывы і напрамкі развіцця беларускай навукі, прадстаўленыя ў стратэгіі «Навука і
тэхналогіі: 2018–2040». 12 снежня 2017 года
на базе БДУ былі праведзены пасяджэнні
дзвюх секцый з’езда: «Сучасная хімія і рацыянальнае прыродакарыстанне» і «Моладзь
і новыя гарызонты навукі». У працы секцый
удзельнічалі больш за 370 дэлегатаў з’езда
і 500 запрошаных гасцей. Адзначу, што на
базе БДУ праведзена каля 80 мерапрыемстваў, прысвечаных Году навукі.
У Год навукі даследчыкі ўніверсітэта атрымалі шмат значных вынікаў, створаны
шэраг цікавых, перспектыўных прыкладных
распрацовак.
У НДІ ЯП сфармулявана тэорыя перабудаванай па частаце генерацыі квазічаранкоўскага выпраменьвання ў графене і графен-палімерных слаістых структурах, якая
дазваляе ствараць нанапамерныя крыніцы
электрамагнітнага выпраменьвання ў тэрагерцавым дыяпазоне (у рамках ДПНД «Фатоніка, опта- і мікраэлектроніка»).
На хімічным факультэце распрацаваны
новыя біяцыдныя пакрыцці на аснове
слаістых змяшаных аксідаў, здольныя акумуляваць зарад пры апрамяненні і затым
працяглы час (да 6 гадзін) генераваць пераксідныя злучэнні ў цемнавых умовах, што забяспечвае іх эфектыўную самастэрылізацыю (у рамках гранта БРФФД).
У галіне аэракасмічных даследаванняў
НДІ ПФП падпісаў новы кантракт з Ракетнакасмічнай карпарацыяй «Энергія» імя С. П.
Каралёва на распрацоўку і выраб сістэмы
арыентацыі відэаспектральнай апаратуры.
Завершаны выпрабаванні апаратна-праграмнага комплексу «Каліброўка» для палётных калібровак спадарожнікавых здымачных сістэм, створанага ў рамках праграмы Саюзнай дзяржавы «Маніторынг СГ».
Паспяхова вядзецца праца па стварэнні
лекавага сродку для лакальнай пралангаванай хіміятэрапіі раку страўніка «Праспідэлонг», які не мае сусветных аналагаў ні
па складзе, ні па спосабе ўжывання. Пачаты
клінічныя выпрабаванні прэпарата на базе
РНПЦ анкалогіі і медыцынскай радыялогіі
імя М. М. Аляксандрава. У тым жа РНПЦ
уведзена ў эксплуатацыю створаная сумесна з навукоўцамі БДУ гіпертэрмічная
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Задача ўніверсітэта – стварыць асяроддзе
для самарэалізацыі навукоўцаў

камп’ютарызаваная ўстаноўка «Пціч-М»
для комплекснага лячэння анкалагічных
захворванняў. Дагэтуль на ёй праведзена
больш за 200 лячэбных сеансаў.
Установа БДУ «Рэспубліканскі цэнтр праблем чалавека» вызначана пастановай Савета Міністраў як арганізацыя, якая забяспечвае навукова-метадычнае кіраўніцтва
псіхафізіялагічнымі абследаваннямі працаўнікоў эксплуатацыйных арганізацый і
арганізацый, якія выконваюць працы пры
ажыццяўленні дзейнасці па выкарыстанні
атамнай энергіі. Іншымі словамі, падбор працаўнікоў на Беларускую атамную электрастанцыю будзе праводзіцца з дапамогай
дыягнастычнага псіхафізіялагічнага інструментарыю, распрацаванага ў РЦПЧ БДУ.
Намаганнямі нашых навукоўцаў-біёлагаў
пашыраецца серыя ветэрынарных біяпрэпаратаў: створаны новы біяпрэпарат «Субмасцін-КРС», які не мае сусветных аналагаў,
прызначаны для эфектыўнай прафілактыкі і
лячэння субклінічнага мастыту кароў падчас
лактацыі – захворвання, якое практычна не
паддаецца тэрапіі традыцыйнымі метадамі.
Усё больш даступныя шырокаму колу
спажыўцоў становяцца фітасолі серыі
«Універсум» дыетычнай і прафілактычнай
скіраванасці, якія вырабляюцца на УП
«Унітэхпрам БДУ» і спрыяюць зніжэнню
рызыкі развіцця артэрыяльнай гіпертэнзіі.
Адзначу, што «Фітасоль харчовая дыетычная
прафілактычная серыі «Універсум» з паніжаным утрыманнем хлорыстага натрыю»
стала лаўрэатам конкурсу «Найлепшыя тавары Рэспублікі Беларусь» 2017 года, а таксама атрымала статус «Навінка года» ў намінацыі «Харчовыя тавары».

СТРАТЭГІЯ КАМЕРЦЫЯЛІЗАЦЫІ
ВЫНІКАЎ НАВУКОВА-ТЭХНІЧНАЙ
ДЗЕЙНАСЦІ
– Значнымі падзеямі 2017 года лічу набыццё прадпрыемствам «Унітэхпрам БДУ»
статусу навукова-тэхнічнага парку і пачатак
рэалізацыі Стратэгіі камерцыялізацыі вынікаў навуковай і навукова-тэхнічнай дзейнасці ўніверсітэта. У рамках мерапрыемстваў стратэгіі быў арганізаваны шэраг семінараў па пытаннях абароны і выкарыстання
інтэлектуальнай уласнасці як для маладых
навукоўцаў, так і кіраўнікоў навуковых падраздзяленняў, разглядаліся і растлумачваліся тонкасці нарматыўнай базы, механізмы
выкарыстання і камерцыялізацыі аб’ектаў
інтэлектуальнай уласнасці. З аднаго боку, у
кіраўніка-навукоўца павінна фарміравацца
выразнае разуменне таго, навошта абараняць аб’ект інтэлектуальнай уласнасці:
пацвердзіць навізну атрыманых даследаванняў пры падрыхтоўцы дысертацыйнай
працы, асабліва ў практыка-арыентаваных

даследаваннях, замацаваць за сабой аўтарскае права, а за ўніверсітэтам права на
камерцыялізацыю аб’ектаў прамысловай
уласнасці. З іншага боку, стратэгія накіравана на фарміраванне пэўных мерапрыемстваў па падтрымцы і абароне вынаходстваў і вынікаў навукова-тэхнічнай дзейнасці, выбудоўваючы ўзаемавыгаднае ўзаемадзеянне з рэальным сектарам эканомікі.
Развіваць інавацыйную дзейнасць і камерцыялізаваць вынікі даследаванняў магчыма будзе і дзякуючы тэхнапарку, створанаму ў БДУ. Цяпер мы праводзім работу
па падборы пляцовак для тэхнапарку,
прыцягненні рэзідэнтаў. З патэнцыйнымі
рэзідэнтамі абмяркоўваем і фарміруем
для рэалізацыі новыя праекты па пастаноўцы на вытворчасць інавацыйнай прадукцыі. Універсі тэцкі тэхнапарк – гэта
добрыя перспектывы для прыцягнення
моладзі да інавацыйнага бізнесу, пад яго
эгідай павінен развівацца стартап-цэнтр
БДУ.
У перспектыве на 2018 год – стварыць ва
ўніверсітэце галіновыя лабараторыі для рашэння навукаёмістых задач рэальнага сектара эканомікі ці сацыяльнай сферы.
У рамках рэалізацыі Стратэгіі мы плануем
зацвердзіць новае палажэнне пра матэрыяльнае стымуляванне навукоўцаў, распрацоўшчыкаў, у тым ліку і людзей, якія садзейнічаюць укараненню інавацый. Паводле палажэння, аўтарам вынаходстваў у наступным будзе адлічвацца да 40 працэнтаў ад
чыстага прыбытку.
Вядома, у мяне вялікія спадзяванні на нашу моладзь, бо, зразумеўшы ўсе аспекты,
звязаныя з камерцыялізацыяй вынікаў навуковай дзейнасці, яны знойдуць ва ўніверсітэце поле для актыўнай працы, знойдуць
магчымасці ўвасобіць у жыццё свае навуковыя ідэі і распрацоўкі.
Сама стратэгія апроч навучальных мерапрыемстваў і мерапрыемстваў па камерцыялізацыі вынікаў НТД змяшчае ў сабе
элементы стратэгічнага планавання такой
дзейнасці, асноўная мэта – стварыць ва
ўніверсітэце новае інавацыйнае асяроддзе.

УДАСКАНАЛЕННЕ СІСТЭМЫ
ЎНІВЕРСІТЭЦКАЙ НАВУКІ
І ІНАВАЦЫЙНАЙ ДЗЕЙНАСЦІ
– У 2018 годзе мы працягнем дзейнасць
па ўдасканаленні сістэмы арганізацыі ўніверсітэцкай навукі і інавацыйнай дзейнасці,
існуючых механізмаў заахвочвання і стымулявання навуковай дзейнасці. Тут і новы механізм размеркавання базавага фінансавання на фундаментальныя даследаванні з
улікам выніковасці працы ў папярэдні перыяд, які распрацоўваецца на аснове прапаноў структурных падраздзяленняў уні-

версітэта і механізмы падтрымкі завяршэння
дысертацыйных даследаванняў, стымулявання публікацыйнай актыўнасці, у першую
чаргу публікацый нашых навукоўцаў у высакарэйтынгавых часопісах.
Важны напрамак працы звязаны з моладзевай навукай, падтрымкай іх ініцыятыў,
пашырэннем магчымасцяў па прыцягненні
моладзі да выканання навуковых даследаванняў на платнай аснове. У планах увесці
ва ўніверсітэце індывідуальныя гранты для
завяршэння дысертацыйных даследаванняў. Персаналізацыя павялічыць адказнасць
даследчыка і дасць яму магчымасць атрымаць рэальную падтрымку з боку ўніверсітэта.
У цэлым, удасканальваючы сістэму, выбудоўваючы новыя падыходы, мы імкнўмся да
таго, каб навуковая дзейнасць была накіравана на атрыманне канчатковага выніку, завяршалася стварэннем навукаёмістага прадукту. Зразумела, што будуць адбывацца
змены ў нашай унутранай нарматыўна-прававой базе па арганізацыі навуковай і інавацыйнай дзейнасці. Падыход адзін: ад вынікаў
працы падраздзялення і кожнага навукоўца
будзе залежаць падтрымка іх навуковай, навукова-вытворчай і інавацыйнай дзейнасці.
Да працы па фарміраванні гэтых умоў, карыстаючыся выпадкам, запрашаю ўсіх супрацоўнікаў універсітэта.

ШКОЛЫ ЮНЫХ – НДРС –
ШКОЛА МАЛАДЫХ НАВУКОЎЦАЎ
– Ва ўніверсітэце досыць добра развіта
сістэма працы з моладдзю, у першую чаргу
я маю на ўвазе студэнтаў. У гэтай сістэме
ёсць і магчымасць індывідуальнай працы з
выкладчыкамі, і калектыўнай: ад гурткоў,
якія праводзяцца на факультэтах, да навукова-даследчых лабараторый. Арганізуюцца конкурсы, якія падтрымліваюць цікавасць да навукі, напрыклад, на найлепшую
СНДЛ, конкурс грантаў студэнтаў і аспірантаў, праводзіцца штогадовая навуковая
канферэнцыя студэнтаў і аспірантаў БДУ, у
якой у 2017 годзе бралі ўдзел больш за
3700 чалавек. Маладыя людзі могуць удзельнічаць – і мы імкнёмся ў гэтым дапамагаць – у конкурсе грантаў Міністэрства адукацыі, Беларускага рэспубліканскага фонду
фундаментальных даследаванняў. Вядома,
падтрымліваюцца і навуковыя кіраўнікі.
Сёння наш універсітэт з’яўляецца самай
буйной арганізацыяй па падрыхтоўцы навуковых кадраў. Ва ўсёй краіне навучаецца
каля 5000 аспірантаў, пры гэтым каля 1000
– у БДУ. Прыблізна 6 % аспірантаў у нас
рыхтуецца для рэальнага сектара эканомікі.
Гэта высокі паказчык для ВНУ Мінадукацыі,
але мы плануем яго нарошчваць, таму што
цяпер на прадпрыемствах развіваюцца навукова-тэхнічныя цэнтры, якім патрэбныя
кадры. У гэтай сувязі ў новым фармаце наладжваем сумесную працу з Саветам маладых навукоўцаў БДУ і падраздзяленнямі.
Цяпер новы склад СМН арыентаваны на
актыўную працу, іх ідэі і запал трэба ўвасобіць у пэўныя мерапрыемствы, праекты.
Моладзь – гэта найбольш актыўнае асяроддзе, дзе нараджаюцца ідэі стартапаў, якія
можна апрабаваць на тэрыторыі таго ж
тэхнапарку БДУ. Цяпер Савет маладых навукоўцаў карэктуе нарматыўную базу, фарміруе план працы на 2018 год.
Для ўдасканалення сістэмы працы з моладдзю хацелася б стварыць ланцужок з
трох звёнаў: школа юных – навукова-даследчая работа студэнтаў – школа маладых
навукоўцаў, каб не страціць таленавітых
дзяцей, падтрымаць іх даследчую цікавасць,
абудзіць любоў да творчасці, навуковых даследаванняў. Галоўны рэсурс навукі – гэта
яе кадры, навукоўцы, ён нараджаецца і развіваецца ва ўніверсітэце. Наша задача –
стварыць умовы для раскрыцця патэнцыялу
кожнага маладога чалавека.
Гутарыла
Валерыя БАНДАРЧЫК
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Гранты Прэзідэнта Беларусі
навукоўцам БДУ
У 2017 годзе навукоўцы
БДУ атрымалі гранты
Прэзідэнта Беларусі
на 2017 год.
Гэта:
Вадзім Дзямідчык – загадчык
кафедры клетачнай біялогіі і біяінжынерыі раслін, доктар біялагічных
навук, дацэнт – на правядзенне даследаванняў малекулярных механізмаў рэцэпцыі і перадачы абія-

тычных і гарманальных сігналаў у
расліннай клетцы;
Сяргей Касцюк – загадчык лабараторыі каталізу полімерызацыйных працэсаў НДІ фізіка-хімічных праблем, кандыдат хімічных
навук, дацэнт – на распрацоўку новых спосабаў сінтэзу функцыяналізаваных палімераў з кантраляваным комплексам уласцівасцяў;
Юлія Фядотава – намеснік
дырэктара па міжнародным навуко-

ва-тэхнічным супрацоўніцтве НДІ
ядзерных праблем, доктар фізікаматэматычных навук – на стварэнне
тэхналагічнай канцэпцыі сінтэзу
планарных нанагетэраструктур тыпу метал-дыэлектрык са складанай
марфалогіяй і кіраваным комплексам эксплуатацыйных параметраў з мэтай распрацоўкі новага пакалення электратэхнічных
элементаў для выкарыстання ў
мікра- і магнітаэлектроніцы.

Старшыня Савета маладых навукоўцаў БДУ Наталля Анцух

Праграма
маладых

Навукоўцы хімфака і НДІ ФХП –
пераможцы конкурсаў НАН Беларусі
Прэзідыум НАН Беларусі
праводзіў у 2017 годзе
рэспубліканскія конкурсы,
прысвечаныя Году навукі,
з мэтамі падтрымкі таленавітых
навукоўцаў, развіцця
айчынных навуковых школ,
фундаментальнай і прыкладной
навукі, навукаёмістых
распрацовак, умацавання
ўзаемадзеяння навукі з галінамі
эканомікі, сацыяльнай сферай,
развіцця інавацыйнай
дзейнасці ў краіне.
Конкурсы праводзіліся па розных
намінацыях.

Разглядаліся 65 прац ад НАН
Беларусі, Міністэрства адукацыі,
Міністэрства аховы здароўя,
Міністэрства па надзвычайных сітуацыях і іншых арганізацый.
Сярод лаўрэатаў прэміі Года
навукі НАН Беларусі ў намінацыі
«Найлепшая навуковая распрацоўка» названы калектыў супрацоўнікаў лабараторыі хіміі тонкіх
плёнак НДІ ФХП БДУ:
Людміла Цыбульская, вядучы
навуковы супрацоўнік,
Сяргей Пазняк, вядучы навуковы супрацоўнік,
Сяргей Перавознікаў, навуковы супрацоўнік.

Савет маладых
навукоўцаў БДУ
ўключыўся
ў рэалізацыю канцэпцыі
«Універсітэт 3.0».

Прэмія прысуджана за працу
«Распрацоўка функцыянальных
пакрыццяў рознага прызначэння
на аснове нікелю, вісмуту і аксідаў
пераходных металаў».
Прэміі конкурсу НАН Беларусі
і Алфёраўскага фонду для маладых навукоўцаў ганараваны
малодшы навуковы супрацоўнік
хімічнага факультэта БДУ Яўген
Бандарэнка. Дадзеная ўзнагарода яму прысуджана за працу
„Эфект гіганцкага квантавага выхаду фотатоку ў электрахімічных
працэсах на нанаструктураваных
паўправадніковых плёнках оксасульфіду вісмуту“.

Фота Васіля КУЗЬМІЧКІНА

Артыкул у Nature Nanotechnology
Супрацоўнікамі лабараторыі
нанахіміі НДІ фізіка-хімічных
праблем БДУ пад кіраўніцтвам
лаўрэата Дзяржаўнай прэміі
Беларусі доктара хімічных навук
Міхаіла АРЦЕМ’ЕВА ў суаўтарстве
з навукоўцамі з Тэхнічнага
ўніверсітэта г. Берлін апублікаваны
артыкул «Directed emission
of CdSenanoplatelets originating
from strongly anisotropic
2D electronic structure»
у адным з вядучых сусветных
навуковых часопісаў Nature
Nanotechnology (5-гадовы
імпакт-фактар = 44.3).
У дадзенай працы ўпершыню эксперыментальна прадэманстравана здольнасць калоідных квантавых нанапласцін
селеніду кадмію генераваць прасторава-накіраванае выпраменьванне.
Супрацоўнікі лабараторыі нанахіміі
НДІ ФХП распрацавалі методыку фарміравання монаслаёў латэральна-арыентаваных квантавых нанапласцін на
паверхні розных субстратаў, а іх калегі
з Берлінскага тэхнічнага ўніверсітэта
правялі серыю аптычных вымярэнняў
атрыманых прасторава-арыентаваных
анізатропных нанаструктур новага класа. Атрыманыя вынікі сведчаць пра вялікі патэнцыял практычнага выкарыстання ансамбляў латэральна-арыентаваных квантавых нанапласцін для практычнага выкарыстання ў дысплейных
тэхналогіях для павышэння яркасці і
выразнасці выявы.
Выходныя дадзеныя:
Riccardo Scott, Jan Heckmann, Anatol
V. Prudnikau, Artsiom Antanovich,
Aleksandr Mikhailov, Nina Owschimikow,
Mikhail Artemyev, Juan I. Climente, Ulrike
Woggon, Nicolai B. Grosse & Alexander
W. Achtstein /Directed emission of
CdSenanoplatelets originating from
strongly anisotropic 2D electronic
structure// Nature Nanotechnology (2017)
doi:10.1038/nnano.2017.177

У лістападзе–снежні 2017 г. СМН
БДУ браў удзел у мерапрыемствах, прымеркаваных да II З’езда
навукоўцаў Беларусі: пасяджэннях рабочай групы (Міністэрства
адукацыі), прэс-канферэнцыі «Навука маладых: сённяшні дзень,
праблемы і перспектывы» (Нацыянальны прэс-цэнтр), шэрагу
круглых сталоў. Сумесна з НАН
Беларусі былі праведзены два
круглыя сталы: «Уклад моладзі ў
развіццё бія- і хіміка-фармацэўтычных тэхналогій», а таксама
«Стан і перспектывы дзейнасці
саветаў маладых навукоўцаў».
Прадстаўленыя даклады Наталлі
Анцух «Навуковая дзейнасць моладзі: ад матывацыі да поспеху»,
Арцёма Назаранкі і Аляксандра
Фядотава «Маладыя навукоўцы і
інтэрнацыяналізацыя вышэйшай
школы: вопыт праектнай дзейнасці БДУ ў сацыяльна-гуманітарнай і прыродазнаўчанавуковай
сферах» былі высока ацэнены
экспертамі. Сябры СМН таксама
прынялі ўдзел у працы круглых
сталоў: «Развіццё навукова-тэхнічнай сферы і высокіх тэхналогій»
(БДУІР), «Моладзь суверэннай
Беларусі: сацыякультурны і
гістарычны аспекты» (Акадэмія
кіравання пры Прэзідэнце РБ),
«Стратэгія навукі» (рэдакцыя га-

зеты «СБ–Беларусь сёння»). Наталля Анцух выступіла на секцыі
II З’езда навукоўцаў Беларусі з
дакладам «Статус маладога навукоўца ў навуковай супольнасці».
СМН правёў працу па падрыхтоўцы новага палажэння, плана
мерапрыемстваў на 2018 г., прыняў удзел у дзвюх канферэнцыях
для маладых навукоўцаў: «Біялагічная восень–2017» (біялагічны
факультэт) і «Актуальныя экалагічныя праблемы» на англійскай
мове (МДЭІ імя А. Д. Сахарава).
Маладыя навукоўцы прадставілі
даклады на Другім беларускапакістанскім форуме маладых
навукоўцаў (Пакістан), Міжнароднай канферэнцыі «Распаўсюджанне прынцыпаў талерантнасці, гуманізму і міралюбнасці ў
моладзевым асяроддзі» (Азербайджан).
Развіццё дзейнасці СМН БДУ
будзе адбывацца па шэрагу напрамкаў: павышэнне статусу маладога навукоўца ў навуковай супольнасці, спрыянне ў самарэалізацыі прафесійнага, творчага і
навуковага патэнцыялу моладзі,
уцягванне маладых людзей у навуку і захаванне маладых навуковых кадраў. Плануецца арганізацыя навуковых і метадалагічных
мерапрыемстваў для маладых
навукоўцаў, рэалізацыя канцэпцыі «Універсітэт 3.0», якая прадугледжвае камерцыялізацыю
навуковай дзейнасці шляхам
навучання студэнтаў асновам
прадпрымальніцкай справы.
Наталля АНЦУХ

БДУ ў Google Scholar
Google Scholar – бясплатная пошукавая сістэма па поўных тэкстах
навуковых публікацый усіх фарматаў і дысцыплін. Індэкс Google
Scholar уключае дадзеныя з большасці рэцэнзаваных анлайнчасопісаў найбуйнейшых навуковых выдавецтваў Еўропы і Амерыкі.
«Акадэмія Google» індэксуе ўсе сайты ўніверсітэтаў і ўніверсітэцкія
рэпазітарыі, таму ў профіль GSC аўтаматычна трапляюць практычна
ўсе існыя ў інтэрнэце працы. На сёння 2479 супрацоўнікаў комплексу
БДУ маюць правільна наладжаны профіль у сістэме Google Scholar
(па структурным падраздзяленням БДУ – 2219, што складае 88,1%
ад усіх супрацоўнікаў БДУ з ліку ПВС і навуковых супрацоўнікаў).

Міхаіл Арцем’еў

Схема эксперыменту па назіранні скіраванага
выпраменьвання ад паўправадніковых нанапласцін

3

22 студзеня 2018 года, № 1 (2189)

У 2017 годзе даследчыкі
БДУ адзначыліся істотнымі
дасягненнямі і навукаёмістымі
распрацоўкамі, якія
дэманстраваліся на
шматлікіх выставах.
Апаратна-праграмны
комплекс для стварэння
і даследавання нейронавых
сетак

• распрацоўка метадаў трохмернага культывавання тканак з
наступным выкарыстаннем для
медыцынскіх прыкладанняў;
• распрацоўка навукова-тэхнічнай базы для стварэння новага
класа прылад з выкарыстаннем
ансамбляў біялагічных нейронаў у
якасці аднаго з элементаў апрацоўкі інфармацыі;
• даследаванне законаў навучання і механізмаў фарміравання
памяці ў мозгу;
• фарміраванне напрамку па
распрацоўцы кагнітыўных тэхналогій як складнікаў постінфармацыйнага тэхналагічнага ўкладу.
Устаноўка гіпертэрмічная
камп’ютарызаваная «Пціч-М»

Распрацоўка – НДЛ клетачнай інжынерыі і нанабіятэхналогій кафедры біяфізікі фізічнага факультэта БДУ.
Навуковыя кіраўнікі – акадэмік
С. М. Чаранкевіч, загадчык кафедры, доктар біялагічных навук,
прафесар; А. А. Дзянісаў, загадчык лабараторыі, кандыдат біялагічных навук.
Суаўтары – Інстытут фізіялогіі
НАН Беларусі, Рэспубліканскі навукова-практычны цэнтр неўралогіі і
нейрахірургіі.
Пра праект
Распрацаваны комплекс прылад і метадаў для стварэння апаратнага і інфармацыйнага інтэрфейсу з сеткамі нервовых клетак
in vitro з мэтай даследавання працэсаў навучання ў біялагічных нейронавых сетках.
У склад комплексу ўваходзяць
шматканальная сістэма рэгістрацыі і стымуляцыі электрычнай актыўнасці нервовых клетак, клетачны інкубатар для падтрымання
жыццядзейнасці клетак, сэнсар
электрычнай актыўнасці нейронаў.
Комплекс прызначаны для павышэння эфектыўнасці правядзення
даследаванняў у галіне вывучэння
механізмаў функцыянавання мозгу.
Распрацоўка выкарыстоўваецца
пры выкананні заданняў ДПНД
«Канвергенцыя–2020».
Прыкладное значэнне:
• стварэнне функцыянальных
біяінжынерных нейронавых сетак,
якія атрымліваюцца шляхам дыферэнцыявання ствалавых клетак,
для распрацоўкі новых метадаў
нейратранспланталогіі ў тэрапіі
захворванняў мозгу (траўмы і інсульты);
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Распрацоўка – НДЛ інфармацыйна-вымяральных сістэм кафедры
інфарматыкі і камп’ютарных сістэм
ФРКТ.
Навуковы кіраўнік – С. М. Семяновіч, вядучы навуковы супрацоўнік, кандыдат тэхнічных навук.
Суаўтар – Рэспубліканскі навукова-практычны цэнтр анкалогіі і
медыцынскай радыялогіі імя М. М.
Аляксандрава.
Пра праект
Камп’ютарызаваная медыцынская ўстаноўка агульнай гіпертэрміі «Пціч-М» прызначана для
шматкампанентнага лячэння распаўсюджаных і генералізаваных
формаў злаякасных пухлін шляхам
правядзення сеансаў агульнай гіпертэрміі пацыента.
Сутнасць лячэбнай методыкі:
правядзенне пад агульным наркозам сеанса (працягласцю 2–3 гадзіны) плаўнага нагрэву цела пацыента да крытычных (40–42°С)
тэмператур пры адначасовым уздзеянні на яго пэўным комплексам хіміятэрапіі. Магчымасць правядзення хіміятэрапіі ва ўмовах
агульнай гіпертэрміі мае шэраг
пераваг у параўнанні са звычайнай
хіміятэрапіяй, у тым ліку: прамая
гібель пухлінных клетак пры награванні ў паказаных тэмпературных
інтэрвалах; магчымасць памяншэння дозы цытастатыкаў; узмацненне супрацьпухліннага эфекту
і зніжэнне нефратаксічнага, кардыятаксічнага, гепататаксічнага
дзеяння хіміяпрэпаратаў; пры мяс-

цовараспаўсюджаных пухлінах
правядзенне 1–2 сеансаў агульнай
гіпертэрміі дазваляе паменшыць
іх памеры і ажыццявіць аператыўнае лячэнне.
Працэдурны модуль устаноўкі
выкананы ў выглядзе спецыяльнага стала, абсталяванага сістэмамі
падтрымкі тэмпературы ў зададзеных экспазіцыйных рэжымах (ад
+20°С да +42°С з дакладнасцю не
менш за 0,2°С) з дапамогай
камп’ютарызаваных вымяральна–
рэгуляцыйных сродкаў і прымусовага тэрмагідраўлічнага астуджэння самых крытычных участкаў цела
пацыента (галава, спінны мозг).
Нагрэў цела пацыента забяспечваецца за кошт уздзеяння высокачастотнай (13,56 МГц) электрамагнітнай энергіі.
Спецыялізаванае праграмна-матэматычнае забеспячэнне ажыццяўляе агульнае кіраванне працай
медыцынскай устаноўкі ў ручным ці
аўтаматычным рэжымах; надзейны
двухступеньчаты кантроль усіх рэжымаў працы; разнастайнае інфарматыўнае адлюстраванне ў графічнай і тэкставай форме ўсіх параметраў працэдуры і іх рэгістрацыю
ў памяці камп’ютара.
Вытворца ўстаноўкі «Пціч-М» –
Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт.
Уведзена ў эксплуатацыю ў
РНПЦ анкалогіі і медыцынскай
радыялогіі імя М. М. Аляксандрава.
У наш час на ёй праведзена больш
за 200 лячэбных сеансаў. Зацікаўленасць у набыцці ўстаноўкі
выявілі медыцынскія ўстановы
Рэспублікі Казахстан.
Апаратна праграмны комплекс
«Каліброўка» для палётных
калібровак спадарожнікавых
здымачных сістэм

Распрацоўка – аддзел аэракасмічных даследаванняў НДІ прыкладных фізічных праблем БДУ ў

Фотакалаж Валерыі ТАРАН

Перспектыўная навукова-тэхнічн
прыкладныя распрацоўкі навуко
рамках праграмы Саюзнай дзяржавы «Маніторынг СГ».
Навуковы кіраўнік – Л. У. Каткоўскі, загадчык лабараторыі
дыстанцыйнай фотаметрыі, доктар
фіз.-мат. навук; адказныя выканаўцы: В. А. Сосенка, загадчык
лабараторыі оптыка-электронных
сістэм, кандыдат тэхнічных навук
(стварэнне апаратуры); Ю. У. Бяляеў, загадчык лабараторыі оптыка-фізічных вымярэнняў, кандыдат тэхнічных навук (правядзенне
выпрабаванняў).
Пра праект
Апаратна–праграмны комплекс
(АПК) «Каліброўка» прызначаны
для абсталявання наземных палігонаў пры ажыццяўленні каліброўкі авіякасмічных сродкаў
дыстанцыйнага зандавання Зямлі
(ДЗЗ), а таксама выпрабаванняў і
праверкі новай тэхнікі ДЗЗ.
АПК «Каліброўка» складаецца з
пяці спектральных прыбораў і не
мае поўных аналагаў у свеце па
сваім складзе і наборы вымяраных
параметраў (значна большая колькасць адначасова вымяраных параметраў выпраменьвання атмасферы і паверхні). Акрамя таго, вылучаецца мабільнасцю, пашырэннем функцыянальных магчымасцяў
за кошт пашырэння складу навуковай апаратуры і павелічэння ліку
каналаў спектрарадыяметраў, наяўнасцю сонечнага спектрапалярыметра, магчымасцю працы з вынасной платформы з вымярэннем
вуглоў аптычных восяў прыбораў,
выкарыстаннем дадатковых насадак, якія павялічваюць колькасць
вымяраных фізічных велічынь (у
прыватнасці, палярызацыйных параметраў выпраменьвання).
АПК «Каліброўка» прайшоў папярэднія натурныя выпрабаванні
падчас экспедыцый і вымярэнняў
на Курскім падспадарожнікавым
палігоне ў 2015 і 2016 гг., а таксама
на тэрыторыі дзевяці выспаў Курыльскай грады ў 2015 г. і на поўдні Камчаткі (вулканы Ільінская
сопка, Жаўтоўская сопка, Ксудач і
Хадутка) у 2016 г.
Сучасны перасоўны комплекс
апаратуры аптычнага дыяпазону
для абсталявання наземных палігонаў будзе эксплуатавацца на
падспадарожнікавых палігонах у
Беларусі (Плешчаніцы і Заходняя
Бярэзіна) і Курскім аэракасмічным
палігоне ў Расійскай Федэрацыі.
Плануецца перадаць АПК «Каліброўка» НДРУП «Геаінфармацыйныя сістэмы» і спецыялістам ААТ
«Пеленг» для правядзення лётных
выпрабаванняў і палётных калібровак мэтавай апаратуры Беларускай касмічнай сістэмы дыстанцыйнага зандавання.
З боку Расійскай Федэрацыі ў
выкарыстанні апаратна-праграмнага комплексу «Каліброўка» зацікаўлена Ракетна-касмічная карпарацыя «Энергія» імя С. П. Каралёва.
Супрацьпухлінны лекавы
сродак «Праспідэлонг»
Распрацоўка – лабараторыя
структурна-хімічнай мадыфікацыі
поліцукрыдаў і лекавых сродкаў
на іх аснове НДІ фізіка-хімічных
праблем БДУ сумесна з РУП
«Унітэхпрам БДУ» ў рамках Дзяржаўнай праграмы развіцця фар-

мацэўтычнай прамысловасці на
2016–2020 гады.
Навуковы кіраўнік – Т. Л. Юркштовіч, загадчыца лабараторыі,
кандыдат хімічных навук.
Суаўтар – РНПЦ анкалогіі
і медыцынскай радыялогіі імя
М. М. Аляксандрава.
Пра праект
Распрацаваны тры інавацыйныя
фармацэўтычныя прадукты і тэхналогіі іх атрымання:
• спосаб атрымання гідрагелю
на аснове фасфату дэкстрану, які
выкарыстоўваецца
ў
якасці
біядэградацыйнага гелеўтваральнага носьбіта і пралангатара дзеяння праспідыну;
• фармацэўтычная субстанцыя
«Праспідэлонг», якая складаецца
з парашку біярассмоктвальнага
гелеўтваральнага фасфату дэкстрану з імабілізаваным праспідынам;
• лекавы сродак «Праспідэлонг» – гідрагелевая тэрапеўтычная сістэма для лакальнай хіміятэрапіі раку страўніка з дысемінаваным паражэннем брушыны. Імплантуецца ў ложа выдаленай
пухліны.
Вытворчасць па поўным цыкле
наладжана на РУП «Унітэхпрам
БДУ».
У прэпарата «Праспідэлонг» няма сусветных аналагаў ні паводле
складу, ні паводле спосабу ўжывання. Эксперыментальна паказана, што аднаразовае ўнутрыбрушыннае ўвядзенне прэпарата
жывёлам выклікае больш істотнае
тармажэнне пухліннага росту, павелічэнне сярэдняй працягласці
жыцця і колькасці цалкам вылечаных жывёл.
Субстанцыя «Праспідэлонг»
зарэгістравана Міністэрствам аховы здароўя Рэспублікі Беларусь
(Рэгістрацыйнае пасведчанне
№15/12/2522 ад 24.12.2015 г.),
зацверджаны Фармакапейны артыкул №2227-15 «Праспідэлонг»,
субстанцыя, 100 г у слоіках». Загадам Міністэрства аховы здароўя
Рэспублікі Беларусь ад 12.05.2017
№529 атрыманы дазвол на правядзенне клінічных (біяэквівалентных) выпрабаванняў лекавага
сродку «Праспідэлонг» на клінічнай
базе РНПЦ анкалогіі і медыцынскай радыялогіі імя М. М. Аляксандрава на пацыентах з дысемінаваным ракам страўніка.
Біяпрэпарат «Субмасцін-КРС»
для эфектыўнай прафілактыкі
і лячэння субклінічнага
мастыту кароў падчас
лактацыі
Распрацоўка – НДЛ
біятэхналогіі
кафедры мікрабіялогіі
біялагічнага факультэта.
Навуковы кіраўнік
– У. А. Пракулевіч,
загадчык кафедры,
доктар біялагічных навук.
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ная прадукцыя і найлепшыя
оўцаў БДУ ў 2017 годзе
Пра праект
Біяпрэпарат «Субмасцін-КРС»
прызначаны для эфектыўнай прафілактыкі і лячэння субклінічнага
мастыту кароў падчас лактацыі –
захворвання, якое практычна не
паддаецца тэрапіі традыцыйнымі
метадамі і прыносіць найбольшыя
страты ў таварнай малочнай
вытворчасці.
Навуковая распрацоўка тэхналогіі атрымання біяпрэпарата
ўключае поўны цыкл: ад канструявання генаў, стварэння генна-інжынерных штамаў-прадуцэнтаў,
біясінтэзу адпаведных фармацэўтычных субстанцый і гатовых
лекавых формаў.
Прэпарат «Субмасцін-КРС» –
адна з апошніх распрацовак серыі
ветэрынарных біяпрэпаратаў, асноўны прынцып дзеяння якіх складаецца ў выкарыстанні ўласных
ахоўных бялкоў (інтэрферонаў)
жывёл, атрыманых рэкамбінантным спосабам (выпрацоўваюцца
генна-мадыфікаванымі бактэрыямі), для лячэння і прафілактыкі
захворванняў сельскагаспадарчых
і непрадуктыўных жывёл.
Прэпараты не маюць замежных
аналагаў. Дазваляюць скараціць
час лячэння ў 2–3 разы, «уключаць»
імунныя працэсы ўжо праз 6–12
гадзін пасля ін’екцыі, не выклікаць
імунадэпрэсіі, а таксама захаваць
пагалоўе захварэлых на 95 % і
больш.
Распрацаваны прэпараты для
буйной рагатай скаціны («БіферонБ», «Энрафлаксаветферон-Б» і
інш.), коней («Лаферон»), свінняў,
хатніх жывёл («Фаніферон», «Цыпрафан») і іншыя. Больш за 20 прэпаратаў і 30 субстанцый атрымалі
дзяржаўную рэгістрацыю.

Асноўная частка прэпаратаў
распрацоўвалася ў рамках Дзяржаўнай праграмы «Інавацыйныя
біятэхналогіі». Вытворца серыі
прэпаратаў – ТАА «НПЦ Прабіятэх».
Цяпер праводзіцца працэдура яго
ўключэння ў склад рэзідэнтаў Навукова-тэхналагічнага парку УП
«Унітэхпрам БДУ».
Згаданыя прэпараты пастаўляюцца ў Расію і Кыргызстан. У 2017 г.
пачаты пастаўкі ў Рэспубліку Казахстан.
Тэхналогіі функцыянальных
пакрыццяў рознага
прызначэння на аснове
нікелю, вісмуту і аксідаў
пераходных металаў

Распрацоўка – лабараторыя хіміі
тонкіх плёнак НДІ фізіка-хімічных
праблем БДУ.

Навуковы кіраўнік – Л. С. Цыбульская, вядучы навуковы супрацоўнік, кандыдат хімічных навук.
Дадзеныя тэхналогіі ў 2017 годзе
атрымалі Рэспубліканскую прэмію
ў намінацыі «Найлепшая навуковая
распрацоўка».
Пра праект
Праца лаўрэатаў прэміі ўключае
цыкл (72 найменні) апублікаваных
навуковых артыкулаў, патэнтаў і
тэзісаў дакладаў па выніках сінтэзу, даследавання структуры, марфалогіі паверхні і ўласцівасцяў
функцыянальных пакрыццяў на аснове нікелю, вісмуту і аксідаў пераходных металаў, атрыманых пры
спалучэнні метадаў электрахімічнага, хімічнага і імерсійнага асаджэння ў нераўнаважных умовах, а
таксама з ужываннем золь-гель
тэхналогій.
Даследаваны і распрацаваны
працэс фарміравання святлопаглынальнага пакрыцця з каэфіцыентам адлюстравання ў бачнай
галіне спектру меней за 0,5 %, які
не толькі адпавядае найлепшым
сусветным аналагам, але пераўзыходзіць іх па тэхналагічнасці
сінтэзу.
Сумесна з ААТ «Пеленг» праведзены комплексныя выпрабаванні
святлопаглынальнага пакрыцця, а
таксама створанага на яго аснове
прыбора астраарыентацыі «Бленда
зорнага неба», які выкарыстоўваецца ў касмічных апаратах.
Упершыню ў сусветнай практыцы прапанавана выкарыстоўваць таўстаслойнае вісмутавае пакрыццё, атрыманае метадам
хуткаснага электрахімічнага асаджэння з электраліту вісмутавання,
у якасці радыяцыйных экранаў для
абароны паўправадніковых прыбораў і вырабаў мікраэлектронікі
ад іанізуючых выпраменьванняў,
наўзамен экранаў з экалагічна небяспечнага свінцу.
Кампазіцыйныя пакрыцці на
аснове нікелю, алмазу і вугляродных нанаматэрыялаў (ультрадысперсны дыямент, фулерэнолы)
укаранёныя ў серыйную вытворчасць вырабу корпуснай прылады,
якая выкарыстоўваецца для падзелу вырабаў мікраэлектронікі на
ААТ «Планар-СО».
На
вопытна-тэхналагічным
участку, створаным у снежні 2015 г.
у лабараторыі хіміі тонкіх плёнак
НДІ ФХП БДУ, былі нанесены функцыянальныя пакрыцці рознага
прызначэння на 17677 дэталяў на
замовы прадпрыемстваў Беларусі:
ААТ «Пеленг», ААТ «МНІПІ», ААТ
«Планар», УП «Завод СВТ», ААТ
«Атамтэх», ТАА «Аптывак», ААТ
«Будтэхпрагрэс» і інш.; Расійскай
Федэрацыі (НКБ «МІУС» ЮФУ) і
амерыканскай кампаніі Tosoh SMD
Inc. Дэталі скарыстаны як для асваення новых тыпаў прыбораў
аэракасмічнай тэхнікі, так і для паляпшэння надзейнасці і даўгавечнасці раней выпушчаных вымяральных прыбораў тэхнічнага і
медыцынскага прызначэння, оптыка-электроннай апаратуры. За
2017 г. было выканана 10 гасдамоў
і 2 міжнародныя кантракты. Агульны аб’ём гасдамоўнага фінансавання па выкананых працах за
апошнія тры гады склаў больш за
200 тыс. бел. руб., 300 тыс. рас.
руб., 15 тыс. дол. ЗША і больш за

100 тыс. еўра па міжнароднай праграме «Гарызонт 2020».
У 2017 годзе пададзены дзве
заяўкі на вынаходства ў Еўразійскае патэнтавае ведамства па спосабах нанясення новых відаў функцыянальных пакрыццяў на дэфармаваныя сплавы алюмінію. Па адной ужо атрымана станоўчае
рашэнне аб выдачы патэнта на
вынаходства, другая яшчэ знаходзіцца на разглядзе.
Фітасолі серыі «Універсум»
дыетычнай і прафілактычнай
скіраванасці для зніжэння
рызыкі развіцця
артэрыяльнай гіпертэнзіі

Распрацоўка і вытворчасць – Навукова-вытворчы цэнтр харчовых
тэхналогій РУП «Унітэхпрам БДУ».
Навуковы кіраўнік – Т. А. Мадзіеўская, дырэктар цэнтра, кандыдат хімічных навук.
Фітасоль харчовай дыетычнай
серыі «Універсум» стала пераможцам у намінацыі «Харчовыя тавары» конкурсу «Найлепшыя тавары
Беларусі–2017». Таксама распрацоўка абвешчана «Навінкай года».
Пра праект
Фітасолі серыі «Універсум» прызначаны для ўжывання замест звычайнай кухоннай солі пры вытворчасці харчовых прадуктаў, для
падрыхтоўкі і дасольвання ежы ў
сістэме грамадскага харчавання і ў
хатняй гаспадарцы. Клінічна даказана, што ўжыванне фітасоляў
аказвае агульнае прафілактычнае
ўздзеянне, спрыяе прадухіленню
ўзнікнення рызыкі развіцця гіпертаніі і іншых сардэчна-сасудзістых
захворванняў.
Утрыманне NaCl паменшана за
кошт увядзення ў склад фітасолі
хларыду калію і дадатку розных
тонкадысперсных парашкападобных кампазіцый з вострадухмяных
траў, спецый (часнок, каляндра,
кроп, перац чорны, базілік, перац
духмяны), сушонай агародніны,
амінакіслот і вітамінаў, якія забяспечваюць прыемныя арганалептычныя характарыстыкі і спрыяюць
зніжэнню парогу смакавай адчувальнасці да кухоннай солі.
Фітасолі серыі «Універсум» рэкамендаваны Міністэрствам аховы
здароўя Беларусі для прафілактыкі
развіцця артэрыяльнай гіпертэнзіі.
Атрыманы залаты медаль за
распрацоўку «Фітасолі харчовыя з
паніжаным утрыманнем хлорыстага натрыю «Універсум» у намінацыі
«Найлепшы інавацыйны праект у
галіне тэхналогіі жывых сістэм» на
Міжнародным конкурсе інавацыйных праектаў у г. Санкт-Пецярбург.
Пададзена заяўка на атрыманне
Еўразійскага патэнта.
Фітасолі серыі «Універсум» уключаюць прадукты «Арома», «Тонус», «Энерга», «Плюс». Сёння іх
можна набыць у інтэрнэт-крамах
«Е-дастаўка» і «Гіпермол», у сетцы
крам «Пчолка», «Пасторг», «Карона» і «Еўраопт», а таксама ў буфе-

тах і сталовых БДУ. За тры гады ў
гандаль пастаўлена каля 1,2 тоны
прадуктаў.
У 2017 годзе былі адпраўлены
выпрабавальныя партыі фітасоляў
у Азербайджан, прапрацоўваюцца
варыянты працы з Узбекістанам.
Плануецца наладзіць выпуск дадзенай прадукцыі ў індустрыяльным парку «Вялікі камень» для жыхароў Кітая (меркавана 300 т у год).
Навучальна-метадычны
дапаможнік «Методыка
навучання кітайскаму
іерагліфічнаму пісьму»

Аўтар – Ю. В. Малаткова, дацэнт
Рэспубліканскага Інстытута кітаязнаўства імя Канфуцыя БДУ, кандыдат педагагічных навук.
У 2017 годзе ў БДУ выдадзены
ўнікальны для постсавецкай прасторы дапаможнік, у якім выяўляюцца лінгвістычныя асаблівасці іерагліфічнага пісьма, раскрываюцца
псіхалагічныя заканамернасці засваення кітайскага іерагліфічнага пісьма, сістэматызуюцца кампаненты зместу навучання іерагліфіцы,
апісваецца кагнітыўны падыход да
навучання іерагліфічнаму пісьму, а
таксама прыводзяцца вынікі эксперыментальна-вопытнай праверкі
эфектыўнасці распрацаванай методыкі навучання іерагліфіцы. Дапаможніку прысвоены грыф Міністэрства адукацыі.
Даследчык раскрыла лінгвістычныя асаблівасці знакавай сістэмы,
а таксама псіхалагічныя заканамернасці яе засваення. Распрацавана эфектыўная методыка навучання іерагліфічнаму пісьму. Засноўваецца яна на агульных падобных прыкметах іерогліфаў, якія
могуць супадаць па напісанні, гукалітарным стандарце і значэнні.
Усяго падручнік уключае 1000
іерогліфаў, якія прызначаны для
засваення пісьма на першым годзе
навучання. Выданне прызначана
для лінгвістаў, выкладчыкаў кітайскай мовы, студэнтаў, магістрантаў,
а таксама ўсіх, хто цікавіцца кітайскай мовай і іерагліфічным пісьмом.
«Заснавальнікі беларускай
навукі і вышэйшай адукацыі
(1919–1941)» – першы том
серыі кніг «Інтэлектуальная
эліта Беларусі»

Гістарычны факультэт, калектыў аўтараў.
Выдадзены першы том серыі
«Інтэлектуальная эліта Беларусі».

Першая кніга «Заснавальнікі беларускай навукі і вышэйшай адукацыі
(1919–1941)» прысвечана ролі навукоўцаў і выкладчыкаў Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта ў
станаўленні сістэмы адукацыі і навукі Беларусі ў першай палове ХХ
стагоддзя. Уведзены ў навуковы
зварот шэраг малавядомых і архіўных матэрыялаў пра ўзнікненне і
станаўленне БДУ як флагмана беларускай навукі і сістэмы адукацыі.
Праз жыццёвыя і творчыя
біяграфіі выбітных навукоўцаў БДУ
першых дваццаці гадоў яго дзейнасці паказана неацэннае значэнне навукі і вышэйшай адукацыі ў
фарміраванні нацыянальнай беларускай дзяржавы, яе палітычных,
эканамічных, культурных асноў.
Прадстаўлены біяграфіі 27 універсітэцкіх інтэлектуалаў, якіх справядліва лічацца не толькі стваральнікамі найважнейшых напрамкаў
фундаментальных і прыкладных
даследаванняў у галіне прыродазнаўчанавуковых і гуманітарных
ведаў у Беларусі, але і стваральнікамі новай – універсітэцкай – супольнасці. Дзякуючы прафесіяналізму першых прафесараў БДУ ў
краіне разгарнулася падрыхтоўка
спецыялістаў для народнай гаспадаркі, дзейнасць навуковых інстытутаў (ад лабараторый да АН
БССР). Гэта тыя, каго мы паважаем
без перабольшання як сапраўдную
інтэлектуальную эліту Беларусі.
Дадзенае выданне адкрывае
сабой серыю публікацый «Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт: 100 гадоў на карысць Айчыны», прысвечаных блізкаму юбілею – стагоддзю з дня заснавання БДУ.
«Новы Запавет Госпада нашага
Ісуса Хрыста»/ пераклад
з грэчаскай на сучасную
беларускаю мову Біблейскай
камісіі Беларускай
праваслаўнай царквы

У 2017 годзе да 500-годдзя з дня
выдання першай кнігі Бібліі Францыскам Скарынам Беларуская праваслаўная царква выдала Новы
Запавет, перакладзены праваслаўнымі багасловамі і філолагамі
на сучасную беларускую мову са
старажытнагрэчаскага арыгінала.
Значны ўнёсак у працу зрабілі
супрацоўнікі кафедры біблеістыкі і
хрысціянскага веравучэння «Біблія
ў жыцці грамадства» Інстытута тэалогіі імя св. Мяфодзія і Кірыла БДУ
ў рамках рэалізацыі другога этапу
навуковай тэмы кафедры «Біблія ў
канфесійнай гісторыі беларускага
народа» пад кіраўніцтвам кандыдата багаслоўя, загадчыка кафедры,
протаіерэя Сергія Гордуна.
15 лістапада 2017 года ў Нацыянальнай бібліятэцы Рэспублікі Беларусь адбылася прэзентацыя выдання «Новы Запавет Госпада нашага Ісуса Хрыста». Тыраж выдання – шэсць тысяч экзэмпляраў.
Паводле інфармацыі
Галоўнага ўпраўлення навукі
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Аспірантура БДУ: паказчыкі
Сёння Беларускі дзяржаўны
ўніверсітэт з’яўляецца
найбуйнейшай установай
пасляўніверсітэцкай адукацыі
нашай краіны, у якой
навучаецца 20 % аспірантаў
Рэспублікі Беларусь.
Паказчыкі БДУ ў 2017 годзе ў галіне
падрыхтоўкі навуковых работнікаў вышэйшай кваліфікацыі істотна вышэйшыя, чым
паказчыкі, усталяваныя дзяржаўнай праграмай «Адукацыя і моладзевая палітыка» на
2016–2020 гады.
Сярод навучэнцаў БДУ расце доля тых,
хто навучаецца па прыярытэтных спецыяльнасцях, неабходных для развіцця высокатэхналагічных вытворчасцяў, што адносяцца да V і VI тэхнічных укладаў эканомікі. Так, у 2016 годзе яна склала 13,4 %
ад агульнай колькасці запланаваных
месцаў, а ў 2017 годзе – 22,3 % (прадугледжана Праграмай 15,6 %).
У 2017 г. удзельная вага прыёму ў аспірантуру БДУ для прадпрыемстваў і арганізацый рэальнага сектара эканомікі склала
6,0 % (прадугледжана 3,7 %).
Удзельная вага выпуску з абаронай дысертацыі ў межах усталяванага тэрміну навучання з аспірантуры ў БДУ ў 2017 годзе
склала 22,3 % для ўсяго кантынгенту аспірантаў і 15,1 % для грамадзян Рэспублікі
Беларусь (прадугледжана 5,8 %).
Удзельная вага выпуску з абаронай дысертацыі ў межах усталяванага тэрміну навучання з дактарантуры ў 2017 годзе склала
23,1 % (прадугледжана 16,5 %).
У БДУ распрацаваны і функцыянуе вялікі
комплекс стымулюючых мерапрыемстваў
ад этапу даўніверсітэцкай падрыхтоўкі (напрыклад, школы юных навукоўцаў), праз
этап НДРС і аж да абароны дысертацыі.
Разам з тым самым галоўным у гэтым ланцужку, нароўні з намаганнямі суіскальнікаў
навуковых ступеняў, з’яўляецца праца навуковых кіраўнікоў.

НАЙЛЕПШЫЯ НАВУКОВЫЯ
КІРАЎНІКІ
У БДУ ў апошняе дзесяцігоддзе наладжаны
маніторынг эфектыўнасці навуковага кіраўніцтва кожнага з амаль 1000 навуковых
кіраўнікоў. Прывядзём некалькі прыкладаў
супрацоўнікаў БДУ, якія найбольш эфектыўна працавалі з аспірантамі:
Рыгор Васілевіч, членкарэспандэнт НАН Беларусі,
прафесар, доктар юрыдычных навук, загадчык кафедры канстытуцыйнага
права юрыдычнага факультэта. За апошняе дзесяцігоддзе кіраваў 10 аспірантамі (грамадзяне Рэспублікі
Беларусь) з якіх да цяперашняга часу абаранілася 7.
Юрый Харын, членкарэспандэнт НАН Беларусі, прафесар, доктар фізікаматэматычных навук, дырэктар установы БДУ «Навукова-даследчы інстытут
прыкладных праблем матэматыкі і інфарматыкі». За
апошняе дзесяцігоддзе
кіраваў 12 аспірантамі (грамадзяне Рэспублікі Беларусь), з якіх да цяперашняга
часу абаранілася 10.
Ларыса Цітарэнка, прафесар, доктар сацыялагічных навук, прафесар кафедры сацыялогіі факультэта філасофіі і сацыяльных
навук. За апошняе дзесяцігоддзе кіравала 10 аспірантамі (грамадзяне Рэспублікі
Беларусь), з якіх да цяперашняга часу абаранілася 8.
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Старшыня Савета спецыяльнага фонду Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь па
сацыяльнай падтрымцы адораных навучэнцаў і студэнтаў акадэмік Сяргей
Абламейка ўручае нагрудныя знакі лаўрэатаў фонду
Колькасць аспірантаў БДУ, якім прызначалася стыпендыя Прэзідэнта Рэспублікі
Беларусь
Год прызначэння стыпендыі
Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Колькасць аспірантаў, якім была прызначана
стыпендыя ва УА, падведамных Мінадукацыі

36

47

61

51

45

56

Колькасць аспірантаў БДУ, якім была
прызначана стыпендыя

7

7

12

9

7

11

19%

15 %

20%

18%

16 %

20%

Працэнт прызначэння стыпендый
у БДУ ад агульнай колькасці прызначаных
стыпендый па Міністэрстве адукацыі
Ніна Мячкоўская, прафесар, доктар філалагічных
навук, прафесар кафедры
тэарэтычнага і славянскага
мовазнаўства філалагічнага
факультэта. За апошняе
дзесяцігоддзе кіравала 17
аспірантамі (грамадзяне
Рэспублікі Беларусь), з якіх да цяперашняга
часу абаранілася 11.
Анатоль Салькоў, кандыдат гістарычных навук,
дацэнт, загадчык кафедры
гісторыі паўднёвых і заходніх славян гістарычнага факультэта. За апошняе дзесяцігоддзе кіраваў 7 аспірантамі (грамадзяне Рэспублікі
Беларусь), з якіх да цяперашняга часу абаранілася 6.

СТЫПЕНДЫІ ПРЭЗІДЭНТА
Найлепшыя аспіранты намініруюцца і становяцца пераможцамі конкурсу па прызначэнні стыпендый Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь. БДУ пацвярджае высокія паказчыкі
па колькасці прызначаных стыпендый аспірантам ва ўстановах Міністэрства адукацыі
Беларусі.
Сярэдні паказчык БДУ за апошнія 6 гадоў
склаў 18 % ад агульнай колькасці прызначаных стыпендый ва ўстановах адукацыі,
падпарадкаваных Міністэрству адукацыі.
Значным з’яўляецца і працэнт аспірантаў,
што сталі стыпендыятамі, ад ліку ўсіх
прэтэндэнтаў, хто ўдзельнічаў у конкурсе
на стыпендыю Прэзідэнта ў БДУ.
Аспіранты БДУ, якія перамаглі ў конкурсе на стыпендыі Прэзідэнта Рэспублікі на 2017 год:
Марыя Вараб’ёва, Алег Каламіец, Вераніка Самохіна, Алег Сінчук, Вера Мацкевіч (усе – біялагічны факультэт), Глеб Гар-

бацэвіч (хімічны факультэт), Аляксандр Кавалёў, Таццяна Карніенка (абодва – фізічны факультэт), Яўген Ваньковіч (юрыдычны
факультэт), Рада Спота (факультэт сацыякультурных камунікацый), Арцём Басараба
(эканамічны факультэт).
Два стыпендыяты Прэзідэнта Рэспублікі
Беларусь, выпускнікі хімічнага, юрыдычнага
факультэтаў і Інстытута журналістыкі, завяршылі сваё навучанне ў аспірантуры ў 2017
годзе з самым высокім чаканым вынікам –
абаронай дысертацыі ў тэрмін навучання.
Абарона дысертацыі на
суісканне навуковай ступені
кандыдата хімічных навук
Глеба Гарбацэвіча, выкананая пад кіраўніцтвам доктара хімічных навук прафесара
кафедры неарганічнай хіміі
Логінавай Н. В., адбылася
24.10.2017 у савеце па абароне дысертацый Д 02.01.09 пры БДУ. Уладальнікам стыпендыі Прэзідэнта ў Год навукі
таленавіты аспірант стаў за распрацоўку методыкі сінтэзу новых біяактыўных комплексаў, якія ўяўляюць цікавасць у якасці
эфектыўных антымікробных сродкаў шырокага спектра дзеяння, а таксама за ўкараненне атрыманых навуковых вынікаў у навучальны працэс БДУ. На сённяшні момант
малады навуковец з вялікім творчым патэнцыялам працягвае займацца распрацоўкай
і вывучэннем уласцівасцяў новых антымікробных сродкаў, якія дазваляюць перамагчы
ўстойлівасць мікраарганізмаў да вядомых
антыбіётыкаў, шукае шляхі рашэння праблем, што сёння з’яўляюцца надзвычай актуальнымі для аховы здароўя. Адна з апошніх навуковых распрацовак Гарбацэвіча Г. І. –
стварэнне мазяў, якія могуць знайсці
выкарыстанне пры лячэнні інфікаваных ран і
апёкаў. Апрача правядзення на высокім узроўні даследчай працы Гарбацэвіч Г. І. займаецца выкладчыцкай дзейнасцю, выконва-

ючы абавязкі старшага выкладчыка кафедры
радыяцыйнай хіміі і хіміка-фармацэўтычных
тэхналогій БДУ. Праца ў сценах роднага
ўніверсітэта мэтанакіраванага і творча актыўнага выкладчыка, без сумневу, дазволіць
дамагчыся высокіх навукова-практычных
вынікаў наступнаму пакаленню студэнтаў і
аспірантаў.
Паспяховая абарона дысертацыі на суісканне навуковай ступені кандыдата
юрыдычных навук Яўгена
Ваньковіча, выкананай пад
кіраўніцтвам дэкана юрыдычнага факультэта, доктара юрыдычных навук, прафесара Балашэнкі С. А., адбылася
22.12.2017 г. у савеце па абароне дысертацый Д 07.02.01 пры Нацыянальным цэнтры
заканадаўства і прававых даследаванняў
Рэспублікі Беларусь. Стыпендыя Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь прызначалася Ваньковічу Я. Э. за высокія вынікі, атрыманыя ў
галіне аптымізацыі практыкі праваўжывання
пры рэгуляванні экалагічных і энергетычных
адносін у Рэспубліцы Беларусь, распрацоўку практычных прапаноў па ўдасканаленні
сістэмы дзяржаўнай падтрымкі
ўзнаўляльнай энергетыкі, што, безумоўна, уяўляе
сабою адзін з прыярытэтных напрамкаў навуковай дзейнасці ў краіне. У наш час Ваньковіч Я. Э. не толькі працягвае свае навуковыя даследаванні ў галіне экалагічнага,
прыродарэсурснага і энергетычнага права,
але і дзеліцца досведам правядзення навукова-даследчай працы са студэнтамі,
з’яўляючыся старшым выкладчыкам кафедры экалагічнага і аграрнага права
юрыдычнага факультэта БДУ.
У 2017 годзе таксама абаранілася ў тэрмін
навучання стыпендыятка
Прэзідэнта 2016 года Алеся Кузьмінава.
Абарона дысертацыі на
атрыманне вучонай ступені
кандыдата філалагічных навук Алесі Кузьмінавай, выкананай пад кіраўніцтвам намесніка дырэктара
Інстытута журналістыкі дацэнта Самусевіч
В. М., адбылася 19.12.2017 у савеце па абароне дысертацый Д 02.01.08 пры Беларускім дзяржаўным універсітэце. Стыпендыя
Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь прызначалася Кузьмінавай А. Ю. за распрацоўку і ўкараненне ў практычную дзейнасць закрытага
акцыянернага таварыства «Сталічнае тэлебачанне» комплексу рэкамендацый па змене камунікатыўных, тэхналагічных і псіхалагічных стратэгій стварэння экраннага вобраза ў беларускіх арыгінальных тэлепраектах з
мэтай павышэння якасці нацыянальнага
тэлевяшчання і яго эфектыўнасці ў фарміраванні маральных каштоўнасцяў і ўстановак
беларускага грамадства. На сёння Кузьмінава А. Ю. з’яўляецца сакратаром Савета маладых навукоўцаў БДУ, працягвае даследаванні камунікатыўна-прагматычнага і жанравага аспектаў тэлевізійных медыятэкстаў,
рыхтуе вучэбны дапаможнік, паспяхова працуе са студэнтамі ў якасці старшага выкладчыка кафедры тэлебачання і радыёвяшчання
Інстытута журналістыкі БДУ.
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вышэйшыя за ўсталяваныя
АСПІРАНТУРЫ БДУ 90 ГАДОЎ
Вышэйшай ступенню асноўнай адукацыі ў Рэспубліцы Беларусь з’яўляецца падрыхтоўка
навуковых работнікаў вышэйшай кваліфікацыі. Універсітэт сярод усіх устаноў пасляўніверсітэцкай адукацыі Беларусі ўносіць самы важкі ўклад у гэты ўзровень адукацыі, забяспечваючы інтэлектуальную бяспеку нашай краіны.
Аспірантура ў БДУ створана ў адпаведнасці з пастановай СНК БССР ад 06.08.1927. Савету БДУ нададзена права праводзіць абароны доктарскіх дысертацый.
У 1927–1929 гг. у аспірантуры БДУ навучалася 59 аспірантаў.
Да пачатку вайны ў аспірантуры БДУ навучаліся 60 чалавек. Яе скончылі 98 чалавек і
здалі кандыдацкія экзамены без адрыву ад вытворчасці 17 чалавек. З 1937 па 1941 гады
39 выпускнікоў БДУ абаранілі кандыдацкія дысертацыі.
Пасляваенныя гады характарызуюцца пастаянным ростам аспірантуры БДУ:
У аспірантуру ў 1949 г. вылучана 24 месцы.
1950 год – у аспірантуру прынята 34 чалавекі.
1951 год – у аспірантуры БДУ па 21 спецыяльнасці навучаецца больш за 80 чалавек.
1954 – у аспірантуру па 33 спецыяльнасцях залічана 70 чалавек.
1958 год – у маі ў аспірантуры навучаецца 127 чалавек (з іх 97 на вочным аддзяленні).
З 1974 па 2016 год колькасць аспірантаў, якія навучаюцца ў БДУ, павялічылася з 430
чалавек да 982.
З улікам дактарантаў колькасць асоб, якія навучаюцца ў сістэме пасляўніверсітэцкай
адукацыі БДУ, перавысіла ў 2017 годзе 1100 чалавек.
У 2017 годзе ў конкурсе па прызначэнні
стыпендый Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь
на 2018 год прынялі ўдзел 13 найлепшых
аспірантаў БДУ, якія атрымалі значныя вынікі як у фундаментальных, так і прыкладных
дысцыплінах. Галіна навуковых інтарэсаў
гэтых маладых людзей, прыродазнаўцаў і
гуманітарыяў, адносіцца да сферы актуальных і запатрабаваных напрамкаў навуковых даследаванняў у краіне, што дазваляе ў
будучыні чакаць з’яўлення іх імёнаў не толькі
ў ганаровым спісе стыпендыятаў, але і ў ліку
таленавітых маладых навукоўцаў, якія годна
прадстаўляюць Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт у міжнароднай навуковай і адукацыйнай прасторы.

ЛАЎРЭАТЫ 2017 ГОДА
У 2017 годзе 10 прадстаўнікоў БДУ сталі
ўладальнікамі стыпендыі Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь таленавітым маладым навукоўцам. Сярод пераможцаў:
Арцём Антановіч, малодшы навуковы
супрацоўнік НДІ фізіка-хімічных праблем;
Паліна Грыўсевіч, стажор малодшага
навуковага супрацоўніка НДЛ фізіялогіі і
біятэхналогіі раслін кафедры клетачнай
біялогіі і біяінжынерыі раслін біялагічнага
факультэта;
Алег Кабяк, прафесар кафедры сацыялогіі факультэта філасофіі і сацыяльных навук, доктар сацыялагічных навук;
Людміла Ляшэнка, дацэнт кафедры лазернай фізікі і спектраскапіі фізічнага факультэта, кандыдат фізіка-матэматычных
навук;
Наталля Маскаева, дацэнт кафедры
міжнароднага прыватнага і еўрапейскага
права факультэта міжнародных адносін, кандыдат юрыдычных навук;
Сяргей Міскевіч, навуковы супрацоўнік
НДІ прыкладных фізічных праблем імя А. Н.
Сеўчанкі;
Ірына Пархоменка, старшы навуковы
супрацоўнік НДЛ матэрыялаў і прыборных
структур мікра- і нанаэлектронікі кафедры
фізічнай электронікі і нанатэхналогій ФРКТ,
кандыдат фізіка-матэматычных навук;
Тарас Пітлік, дацэнт кафедры біяфізікі
фізічнага факультэта, кандыдат біялагічных
навук;
Арцём Плюшч, навуковы супрацоўнік
НДІ ядзерных праблем;
Надзея Пушкіна, навуковы супрацоўнік
НДІ ядзерных праблем.
Усяго ў Рэспубліцы Беларусь па выніках
конкурсу Года навукі на 2018 год прызначана 100 стыпендый. Такім чынам, сярод стыпендыятаў Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь
таленавітым маладым навукоўцам 10 %
складаюць прадстаўнікі БДУ. Значнасць
дадзенай лічбы становіцца відавочнай, калі
ўспомніць, што ў Рэспубліцы Беларусь
дзейнічаюць больш за 50 устаноў вышэйшай адукацыі, вялікі комплекс устаноў НАН
Беларусі, галіновыя НДІ і г. д.

АТЭСТАЦЫЯ НАВУКОВЫХ
СУПРАЦОЎНІКАЎ ВЫШЭЙШАЙ
КВАЛІФІКАЦЫІ
БДУ з’яўляецца таксама найважнейшым
цэнтрам Рэспублікі Беларусь у галіне атэстацыі навуковых супрацоўнікаў вышэйшай
кваліфікацыі. У 2017 годзе пры БДУ дзейнічалі 22 саветы па абаронах дысертацый.
Саветы забяспечвалі экспертызу і абарону
дысертацый па 62 навуковых спецыяльнасцях. У саветах праводзіліся абароны дысертацый па юрыдычных, філалагічных,
філасофскіх, палітычных, гістарычных, эканамічных, педагагічных, сацыялагічных, псіхалагічных, геаграфічных, біялагічных,
хімічных, фізіка-матэматычных і тэхнічных
навуках.
У 2017 годзе ў саветах абаронена 92
дысертацыі (з іх 82 кандыдацкія і 10 доктарскіх).
Саветы, якія дзейнічаюць пры БДУ, ажыццяўляюць атэстацыю кадраў вышэйшай
кваліфікацыі (супрацоўнікаў, аспірантаў,
дактарантаў, выпускнікоў аспірантур і дактарантур), падрыхтаваных не толькі ў БДУ,
але і ў арганізацыях па ўсёй краіне. Так, за
перыяд 2015–2017 гг. у саветах пры БДУ
абаронена 279 дысертацый (з іх асобамі
іншых арганізацый – 165). Колькасць абарон
у саветах БДУ складае каля 20 % ад усіх
абарон дысертацый у краіне.
У 2017 годзе ў БДУ былі прысвоены навуковыя званні 43 супрацоўнікам БДУ (7
прафесара і 36 дацэнта), усяго па краіне
ў 2017 годзе ў ВАК Беларусі паступіла на
разгляд 414 атэстацыйных спраў суіскальнікаў навуковых званняў. Доля БДУ сярод іх
складае больш за 10 %.
У 2017 годзе складзена 14 дамоў на абарону дысертацый з замежнымі грамадзянамі (2 доктарскія дысертацыі (Расія і Казахстан) і 12 кандыдацкіх дысертацый
(Іран, Ірак, Ізраіль, Кітай, Эстонія, Турцыя,
В’етнам)).
Як правіла, усе дасягненні аспірантаў і
маладых навукоўцаў пачынаюць фарміравацца на этапе НДРС. Важнасць і значнасць
гэтага этапу для падрыхтоўкі будучых навукоўцаў цяжка пераацаніць.

ДЗЕЙНАСЦЬ ШКОЛ
ЮНЫХ
У рамках даўніверсітэцкай падрыхтоўкі на
базе 13 устаноў і структурных падраздзяленняў комплексу БДУ ажыццяўляюць дзейнасць 17 школ юных. Асноўнымі напрамкамі даўніверсітэцкай адукацыі з’яўляюцца:
фізіка, радыёфізіка, матэматыка, інфарматыка, інфармацыйныя тэхналогіі, біялогія,
хімія, геаграфія, гісторыя, філасофія, журналістыка, лагістыка, мытная справа і менеджмент. Школы юных займаюцца прафесійнай арыентацыяй абітурыентаў,
паглыбленым вывучэннем навучальных
дысцыплін, падрыхтоўкай да ўдзелу ў алім-

піядах і здачы цэнтралізаванага тэсціравання, знаёмствам з асобнымі факультэтамі, іх
навучальнай і навуковай базай.

Падрыхтоўка вучэбнага выдання з
вучнямі школы юных у Інстытуце
журналістыкі
НАВУКОВА-ДАСЛЕДЧАЯ
РАБОТА СТУДЭНТАЎ
НДРС з’яўляецца таксама важным сродкам
павышэння якасці падрыхтоўкі спецыялістаў
з вышэйшай адукацыяй, якіх выпускае
ўніверсітэт, здольных творча ўжываць у
практычнай дзейнасці апошнія дасягненні
навукова-тэхнічнага і культурнага прагрэсу.
НДРС цесна ўвязваецца з навучальным працэсам, спрыяе замацаванню набытых
тэарэтычных ведаў і выкананню курсавога і
дыпломнага праектавання. Прыцягненне да
навукова-даследчай работы студэнтаў дазваляе выкарыстоўваць іх творчы і працоўны
патэнцыял для рашэння актуальных задач у
сферах эканомікі і культуры Беларусі.
Рознымі формамі НДРС ва ўніверсітэце
ў пазанавучальны час штогод займаецца
каля 10 000 студэнтаў, што складае 48 % ад
агульнай колькасці студэнтаў і магістрантаў
дзённай формы навучання. У выкананні планавых дзяржбюджэтных і гасдамоўных НДР
і НДВКР штогод удзельнічае каля 1 000
студэнтаў, у тым ліку прыблізна 500 студэнтаў працуюць на ўмовах аплаты. У 43
студэнцкіх навукова-даследчых лабараторыях і іншых навуковых і творчых аб’яднаннях працуюць каля 3000 студэнтаў. Па заданнях дзяржаўных праграм (ДПФД, ДПАФД,
ДКПНД, ДНТП і г. д.), як правіла, штогод
працуе 400 студэнтаў.
Студэнты БДУ прымаюць актыўны ўдзел у
міжнародных і рэспубліканскіх канферэнцыях. Так, напрыклад, на працягу 2016 года
на навуковых канферэнцыях рознага ўзроўню прачытаны 5 671 даклад, у тым ліку на
міжнародных – 1 368, рэспубліканскіх – 738,
іншых – 3 565.
З мэтай стымулявання падрыхтоўкі высокакваліфікаваных спецыялістаў і навуковых
супрацоўнікаў ва ўніверсітэце штогод праводзіцца шэраг конкурсаў. Сярод іх конкурс
грантаў студэнтаў і аспірантаў БДУ. Гранты
вылучаюцца на конкурснай аснове для адраснай падтрымкі навукова-даследчай работы студэнтаў і аспірантаў, моладзевых навуковых калектываў. Як правіла, у конкурсе
ўдзельнічае каля 50 праектаў па прыродазнаўчых і сацыяльна-гуманітарных навуках. У
складзе выканаўцаў грантаў прымаюць актыўны ўдзел як студэнты і магістранты, так і
аспіранты. Так, напрыклад, у якасці матэрыяльнага заахвочвання ўдзельнікам праектаў у 2017 годзе рэктарам было вылучана
20 500 руб., на 2018 год запланавана вылучыць 22 500 руб.
Найбольш цікавыя даследаванні студэнтаў прадстаўляюцца на конкурс найлепшых
навуковых работ студэнтаў універсітэта. У
якасці пераможцаў спецыяльна створанай
камісіяй вызначаюцца дзве работы: адна ў
галіне прыродазнаўчых і тэхнічных навук,
другая ў галіне сацыяльных і гуманітарных
навук. У 2017 г. на конкурс пададзена 8 работ
студэнтаў прыродазнаўчых факультэтаў і 11
работ студэнтаў гуманітарных факультэтаў.
Галоўная прэмія ў галіне прыродазнаўчых і
тэхнічных навук прысуджана працы, выкананай на фізічным факультэце, у галіне сацыяльных і гуманітарных навук – на філалагічным факультэце.

У БДУ штогод праводзяцца конкурс на
найлепшую студэнцкую навукова-даследчую лабараторыю і конкурс на найлепшага
кіраўніка і арганізатара навукова-даследчай
работы студэнтаў і аспірантаў. Па выніках
конкурсаў 2017 года прэміяваны 11 кіраўнікоў і 50 студэнтаў і аспірантаў БДУ дзесяці
найлепшых СНДЛ, а таксама заахвочаны
грашовымі прэміямі 29 кіраўнікоў і арганізатараў НДРСА.
З 1 мая па 3 лістапада 2017 г. праводзіўся
конкурс на найлепшы навуковы гурток БДУ.
У галіне сацыяльных і гуманітарных навук
перамог гурток «Клуб дзелавых зносін» факультэта міжнародных адносін (кіраўнік –
Грыневіч К. В.), у галіне прыродазнаўчых і
тэхнічных навук – «Картаграфічны гурток»
геаграфічнага факультэта (кіраўнік – Казяк
А. В.).
У конкурсе навукова-даследчых работ
дактарантаў, аспірантаў, суіскальнікаў і
студэнтаў для іх выканання за кошт сродкаў
рэспубліканскага бюджэту, прадугледжаных
Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь
на вылучэнне грантаў на 2017 г., ад БДУ
ўдзельнічалі 24 праекты, з іх 7 ад студэнтаў,
15 – аспірантаў, 2 – дактарантаў. Па выніках
конкурсу фінансаванне атрымалі 22 праекты, выкананыя ў БДУ. Акрамя таго, фінансаванне атрымалі 2 праекты, выкананыя ў
МДЭІ імя А. Д. Сахарава.
Эфектыўнай формай стымулявання НДРС
ва ўніверсітэце з’яўляецца правядзенне
штогадовай навуковай канферэнцыі студэнтаў і аспірантаў БДУ, у якой бяруць удзел
каля 3 700 студэнтаў і аспірантаў БДУ, а таксама прадстаўнікі іншых устаноў Беларусі і
блізкага замежжа. Найлепшыя даклады публікуюцца ў зборніку прац навуковай канферэнцыі студэнтаў і аспірантаў БДУ, які
складаецца, як правіла, з 3 частак (агульны
аб’ём прыблізна 1 500 старонак).

РЭСПУБЛІКАНСКІ
КОНКУРС НАВУКОВЫХ ПРАЦ
СТУДЭНТАЎ
Актыўны ўдзел студэнты, магістранты, выпускнікі БДУ прымаюць у Рэспубліканскім
конкурсе навуковых прац студэнтаў. У 2017
годзе БДУ прадставіў на конкурс 304 працы,
сярод якіх 231 праца аднесена да першай,
другой, трэцяй катэгорыі ці ганаравана
лаўрэацкага звання. Па колькасці лаўрэатаў
БДУ заняў першае месца сярод усіх УВА
Рэспублікі Беларусь. Лаўрэаты і пераможцы
конкурсу заахвочваюцца прэміямі і дыпломамі Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь, а таксама граматамі БДУ, у залежнасці ад атрыманай катэгорыі. Лаўрэаты і
аўтары прац першай катэгорыі прадстаўляюцца для заахвочвання спецыяльным
фондам Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь па
сацыяльнай падтрымцы адораных навучэнцаў і студэнтаў. Па выніках XXIII Рэспубліканскага конкурсу навуковых прац студэнтаў у
2017 годзе 45 студэнтаў БДУ атрымалі
прэміі спецыяльнага фонду Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь па сацыяльнай падтрымцы
адораных навучэнцаў і студэнтаў і былі ўключаны ў банк дадзеных адоранай моладзі. У
наш час у банку дадзеных адоранай моладзі
знаходзіцца 513 навучэнцаў БДУ: студэнты
– 412, магістранты – 41, аспіранты – 60.

ЗААХВОЧВАННІ СПЕЦФОНДУ
ПРЭЗІДЭНТА
За актыўны ўдзел у навукова-даследчай
працы і паспяховасць штогод больш за 100
прадстаўнікоў БДУ заахвочваюцца спецыяльным фондам Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь па сацыяльнай падтрымцы адораных
навучэнцаў і студэнтаў. СНДЛ БДУ трынаццаць разоў атрымлівалі фінансавую падтрымку са сродкаў спецыяльнага фонду
Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь для развіцця
матэрыяльна-метадычнай базы. У 2017 годзе была заахвочана СНДЛ біялагічнага
факультэта «Структура і дынаміка біяразнастайнасці» (кіраўнік – Сінчук А. В.).
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«Унітэхпрам БДУ» Вэб-рэсурсы навукі БДУ
research.bsu.by
атрымаў статус
тэхнапарку
Сайт ГУН БДУ – гэта не толькі інфармацыйны
рэсурс, але і працоўны інструмент па
каардынацыі і развіцці ўніверсітэцкай навукі,
укараненні інавацый у эканоміку.

Афіцыйнае ўручэнне
пасведчання
аб рэгістрацыі
УП «Унітэхпрам БДУ»
ў якасці навуковатэхналагічнага парку
БДУ прайшло 22 снежня.
Якія ж перавагі дае
знаходжанне ў новым
статусе? Ці дапаможа
тэхнапарк паскорыць
з’яўленне і прасоўванне
на рынку прадукцыі
нашых навукоўцаў?
Пра гэта распавёў
падрабязней дырэктар
прадпрыемства Павел
БЫЧКОЎСКІ.
Дырэктар «Унітэхпрама» прыводзіць шмат прыкладаў, калі на
ўніверсітэцкай пляцоўцы наладжвалася вытворчасць арыгінальных
навуковых распрацовак, якія ўкараніць у буйную вытворчасць было
цяжка. Апошнія распрацоўкі паказваюць сваю карысць і выгаду як
для навукі і ўніверсітэта, так і для
насельніцтва і дзяржавы. У гэтым
шэрагу можна вылучыць некаторыя з іх:
– у распрацоўцы новыя лекі для
лячэння раку страўніка – «Праспідэлонг». Гэта прэпарат у выглядзе гідрагелю для інтраперытанеальнага выкарыстання ў пацыентаў
з дысемінаваным ракам страўніка.
Субстанцыя ўжо зарэгістравана,
накіраваны дакументы ў Цэнтр
экспертыз і выпрабаванняў Мінздароўя для атрымання дазволу
на правядзенне клінічных выпрабаванняў.
– «Цысплацел» – прэпарат для
лакальнай хіміятэрапіі злаякасных
наватвораў галаўнога мозгу і пухлін
галавы і шыі. Прадукт выпускаецца
ў выглядзе біяраскладальных сурвэтак, якія змяшчаюцца ў ложа
выдаленай пухліны і забіваюць пакінутыя ракавыя клеткі. Цяпер
«Цысплацел» паступае ў клінікі
краіны, а таксама за мяжу. Праводзяцца даследаванні ў РНПЦ анкалогіі і медыцынскай рыдыялогіі імя
М. М. Аляксандрава» па пашырэнні
галін яго клінічнага выкарыстання.
– «Тэмадэкс» – прэпарат у
выглядзе гідрагелю ўжываецца
для лячэння злаякасных гліём і
гліябластом галаўнога мозгу. Субстанцыя сінтэзуецца «Унітэхпрамам» і пастаўляецца на «Белмедпрэпараты», дзе робяць гатовую
лекавую форму. У планах – клінічныя выпрабаванні з наступнай рэгістрацыяй у краінах Еўрасаюза.
– фітасолі – гэта не проста сумесь солі з духмянай травой, а
спецыяльны склад з даданнем
хлорыстага калію, які забяспечвае
аптымальны баланс калію і натрыю
ў арганізме. Яны змяншаюць спажыванне солі прыблізна на 30 %.
Па выніках рэспубліканскай конкурснай камісіі Дзяржаўны камітэт
па стандартызацыі Рэспублікі Беларусь пастанавіў:
1. Зацвердзіць пераможцам
(лаўрэатам) конкурсу «Найлепшыя

Выдаецца з 1929 года

Сайт навукі БДУ (http://research.bsu.by/) быў мадэрнізаваны ў лістападзе 2017 г., што надало яму больш
сучасны дызайн і палепшаную функцыянальнасць у
параўнанні з ранейшай версіяй, якая працавала з
красавіка 2013 г.
Прызначэнне сайта – прадстаўленне навукі БДУ ў
сусветным павуцінні (у тым ліку ў яе англамоўным
сегменце), яго мэта – стаць даведачна-інфармацыйнай пляцоўкай для забеспячэння навуковай і інавацыйнай дзейнасці ўніверсітэта. Для гэтага выкарыстоўваюцца наступныя магчымасці:
• інфармацыйная падтрымка навуковых даследаванняў;
• навінавы і інфармацыйны абмен;
• інфармацыйнае забеспячэнне працы БДУ;

тавары Рэспублікі Беларусь» 2017
года ў намінацыі «Харчовыя тавары» – фітасоль харчовай дыетычнай прафілактычнай серыі «Універсум» з паніжаным утрыманнем
хлорыстага натрыю;
2. Прысудзіць статус «Навінка
года» тавару – фітасоль харчовая
дыетычная прафілактычная серыі
«Універсум» з паніжаным утрыманнем хлорыстага натрыю».
Прадпрыемства шматпрофільнае. У дадатак вырабляюцца харчовыя дадаткі і вітамінавыя комплексы, якія пастаўляюцца на хлебазаводы, выпускаюцца наборы
для правядзення аналізу крыві ў
паліклініках. Чакаецца, што тэхнапарк надасць новы імпульс у развіцці інавацыйнай дзейнасці Белдзяржуніверсітэта.
– Новы статус суб’екта інавацыйнай інфраструктуры дазволіць
стварыць матэрыяльна-тэхнічную
базу для развіцця распрацовак і
«Унітэхпрама», і рэзідэнтаў, якія
ўвойдуць у яго структуру, – распавядае Павел Бычкоўскі. – Акрамя
таго, дзяржпадтрымка дапаможа
мадэрнізаваць нашы вытворчасці.
Маркетынг, прасоўванне на рынку
інавацыйных прадуктаў таксама
цягнуць выдаткі.
Новы статус дазволіць стварыць
усе неабходныя ўмовы для рэзідэнтаў і камерцыялізацыі вытворчасці. Павел Міхайлавіч дадае, што
гэта таксама магчымасць атрымаць фінансаванне на стварэнне
дадатковых структур і пашырэнне
відаў выпусканай прадукцыі. Сертыфікаваць распрацоўкі плануецца
так, каб іх можна было прасоўваць
на замежныя рынкі.
Цяпер у тэхнапарку два рэзідэнты: «Прабіятэх», які займаецца
распрацоўкай і вырабам ветэрынарных прэпаратаў, а таксама «Інкас», ён спецыялізуецца на вагавымяральным электронным абсталяванні. Праводзіцца праца па
прыцягненні новых рэзідэнтаў у
тэхнапарк. У БДУ будзе праведзены конкурс стартапаў і моладзевых праектаў, спецыяльная камісія ацэніць іх арыгінальнасць,
акупнасць.
– Універсітэцкі тэхнапарк – гэта
добрыя перспектывы для прыцягнення студэнтаў, магістрантаў, аспірантаў да інавацыйнага бізнесу.
Таксама гэта новыя працоўныя
месцы, якія будуць абсталяваны па
сучасных патрабаваннях, – каментуе Павел Бычкоўскі.
Алёна ЛЯЎШЭНЯ

Заснавальнік газеты –
Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт
Выданне зарэгістравана Міністэрствам
інфармацыі Рэспублікі Беларусь.
Рэгістрацыйнае пасведчанне № 1082
ад 21 студзеня 2010 года

• прадстаўленне навуковых устаноў БДУ;
• рэклама навуковых паслуг.
Калі ў студзені 2017 г. сайт наведалі 2859 чал. і
было 4136 сеансаў, то ў кастрычніку 2017 г. новы сайт
наведалі 3428 чал., якія правялі 5693 сеансы. Усяго
за 2017 г. да сайта быў 53641 зварот ад 31983 наведнікаў. Пастаянныя наведнікі сайта склалі ў снежні
2017 г. 41,1 %, а новыя – 58,9 %. Такія суадносіны
карыстальнікаў характэрныя і для ўсяго года. Сайт
праглядалі карыстальнікі не толькі з Беларусі, але і з
Расіі, Украіны, Турцыі, Казахстана, ЗША, Азербайджана, Кітая, Індыі, Польшчы і іншых краін.
Структура сайта спрыяе інтэграцыі і іншых інфармацыйных рэсурсаў – сайта канферэнцый БДУ (conf.
bsu.by), сайта навукова-тэхнічнай прадукцыі БДУ
(product.bsu.by), сайта навукова-даследчай работы
студэнтаў (nirs.bsu.by) і сайта Рэспубліканскага метадычнага і інфармацыйна-аналітычнага цэнтра навукова-даследчай працы студэнтаў устаноў вышэйшай адукацыі Рэспублікі Беларусь (sws.bsu.by).

product.bsu.by
Спецыялізаваны сайт «Навукова-тэхнічная
прадукцыя БДУ» (www.product.bsu.by)
з’яўляецца адной з асноўных інфармацыйных
крыніц для прасоўвання на беларускім і
замежным рынках навуковай прадукцыі і новых
тэхналогій, створаных на базе БДУ.
На партале прадстаўлены структура, патэнцыял
навукова-інавацыйнай сферы і навукова-тэхнічная

прадукцыя БДУ: абсталяванне і інструмент; апаратнапраграмныя комплексы, прыборы і прылады; рэчывы і
матэрыялы; прамысловыя тэхналогіі; інфармацыйныя
тэхналогіі. Таксама адлюстравана інфармацыя пра
ўдзел супрацоўнікаў універсітэта ў міжнародных
выставах і мерапрыемствах, якія праходзяць у
Рэспубліцы Беларусь і за мяжой. Сайт распрацаваны
ў руска- і англамоўнай версіях і на канец 2017 года
ўтрымліваў каля 1500 старонак.

conf.bsu.by
Сайт канферэнцый БДУ, уведзены ў ліпені 2017 г.,
закліканы замяніць сабой раздзел сайта БДУ
«Канферэнцыі», што існаваў раней, і даць
шырэйшыя магчымасці для інфармавання
навуковай грамадскасці пра навуковыя і
навукова-практычныя мерапрыемствы, якія
праводзяцца ва ўніверсітэце.
Сайт канферэнцый БДУ ўяўляе сабою сучасную
тэхналагічную платформу для стварэння сайта
кожнага мерапрыемства, якое праводзіцца ў БДУ.
Гэта можа быць як найпрасцейшы (адна-, двух-

старонкавы) сайт-візітоўка, так і паўнавартасны
шматстаронкавы сайт, на якім будзе размешчана
ўся інфармацыя пра мерапрыемства, прадстаўлена
магчымасць весці электронную рэгістрацыю
ўдзельнікаў і г. д. Стварэнне сайта на гэтай
платформе не патрабуе спецыяльных ведаў і
даступнае для прадстаўнікоў як прыродазнаўчых,
так і гуманітарных факультэтаў.
Сайт канферэнцый БДУ таксама дае магчымасць
размяшчэння спасылак на сайты канферэнцый,
створаныя на іншай платформе, ці на старонкі
канферэнцыі, створаныя на сайце падраздзялення.
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У БДУ створаны цэнтр навуковых кампетэнцый і
камунікацый з мэтай аказання дапамогі
навукоўцам ВНУ ў падрыхтоўцы якасных
навуковых публікацый і прасоўвання іх у
сусветнай навукова-інфармацыйнай прасторы.
Колькасць артыкулаў супрацоўнікаў у вядучых
навуковых часопісах з’яўляецца адным з важных
крытэрыяў ацэнкі ўніверсітэтаў у міжнародных
рэйтынгах. Пры дапамозе створанага інфармацыйнага рэсурсу надаецца імпульс публікацыйнай
актыўнасці навукоўцаў, як маладых, так і больш
дасведчаных. Дзякуючы гэтаму рэсурсу супрацоўнікі
БДУ атрымліваюць прафесійную падтрымку і
рэкамендацыі па падрыхтоўцы артыкулаў для

выдання ў міжнародных часопісах, даведваюцца, як
эфектыўна прасоўваць уласныя навуковыя распрацоўкі, вынікі даследаванняў, вучацца карыстацца
навуковымі сацыяльнымі сеткамі.
Структура віртуальнага цэнтра складаецца з
некалькіх частак: «Інфармацыя», «Навучанне»,
«Прылады», «Кансультацыі», «Навуковы профіль
БДУ».
У склад калектыву распрацоўшчыкаў рэсурсу
ўвайшлі намеснік начальніка ГУВНМР Уладзімір
Галынскі, начальнік Медыяцэнтра БДУ Павел
Салаўёў, дырэктар Фундаментальнай бібліятэкі
БДУ Уладзімір Кулажанка, намеснік начальніка
Галоўнага ўпраўлення навукі Алег Янкоўскі,
начальнік упраўлення кадраў Наталля Няпеўная.
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У БДУ створаны навукова-папулярны інтэрнэтчасопіс UniverScience, які выходзіць пад
дэвізам «Пра навуку – цікава!».
Распрацоўка анлайн-пляцоўкі ажыццёўлена
Медыяцэнтрам БДУ. Яго кіраўнік Павел Салаўёў
адзначае: «БДУ – флагман беларускай
універсітэцкай адукацыі і навукі. Даследчай і
вытворчай дзейнасцю ў ВНУ займаюцца тысячы
супрацоўнікаў. На рахунку навукоўцаў БДУ
велізарная колькасць фундаментальных і
прыкладных распрацовак, шматлікія з якіх

укаранёныя ў вытворчасць. Жаданне распавесці
грамадскасці простай і даступнай мовай пра
агромністы пласт навуковых дасягненняў БДУ
падштурхнула нас да стварэння інтэрнэт-часопіса
UniverScience».
Адметнай асаблівасцю часопісных матэрыялаў
стала іх кросмедыйнае выкананне – публікацыі
спалучаюць тэкст, ілюстрацыі і відэа. У інтэрнэтчасопісе публікуюцца рэпартажы, інтэрв’ю, кароткія
відэаролікі, якія дазваляюць максімальна поўна
раскрыць сутнасць навуковых распрацовак, якімі
займаюцца навукоўцы БДУ.
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