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Ад плАнАў дА рэАлій
Пра падрыхтоўку ўніверсітэта да 
прыёмнай кампаніі 2021 года распавёў 
адказны сакратар Уладзімір СЦЯПАНАЎ

Стар. 2

10 дзесяцігоддзяў БдУ
Пятая частка вялікага нарыса.  
Час росквіту і вызначэння 
перспектыў (1961–1971) 

Стар. 4–5

ВАкцыныцыя ў БдУ:  
АдкАзы нА пытАнні
Супрацоўнікам прапануецца бясплатна 
прышчапіцца ад каранавіруса 

Стар. 3

здАБыткі і перспектыВы  
нді імя А. н. сеўчАнкі
Інтэрв’ю з дырэктарам НДІ Пятром 
КУЧЫНСКІМ

 Стар. 6

Пра ход Падрыхтоўкі  
да 100-годдзя БдУ

У чэрвені праведзены мерапры
емствы да 100годдзя БДУ, якія  
таксама прымеркаваны да важных 
гістарычных падзей.

Прайшоў цыкл мерапрыемстваў, 
прысвечаны памяці загінулых у Вя
лікай Айчынная вайне выкладчыкаў  
і супрацоўнікаў БДУ. 

22 чэрвеня кіраўніцтва і супра
цоўнікі ўніверсітэта далучыліся да 
ўсебеларускай акцыі «Хвіліна маў
чання». Роўна ў 12.00 у розных кут
ках краіны раздаліся гукі метрано
ма. Кожны змог прыгадаць выпра
баванні, якія перажылі беларусы і 
іншыя народы Савецкага Саюза ў 
гады вайны, і тых, чыё жыццё стала 
коштам Перамогі.

Акрамя таго, з удзелам прад
стаўнікоў ВНУ адбыўся мітынг
рэквіем ля мемарыяла «Памяць», 
дзе пахавана 35 савецкіх воінаў, 
загінулых пры абароне Мінска ў  
гады ВАВ. Таксама наведалі ме   
ма рыяль ны комплекс «Трасцянец». 

24 чэрвеня згуляны тава рыскі 
фут больны матч паміж камандай 
 супрацоўнікаў універсітэта і РЦАР 
БДУ.

25 чэрвеня перад пасяджэннем 
Савета БДУ арганізаваны мітынг
рэквіем «Юбілей, які не адбыўся». 
Кіраўніцтва і супрацоўнікі ўсклалі 
кветкі да помніка «Стэла памяці»   
ва ўнутраным дворыку БДУ. 

З 27 па 30 чэрвеня дэле гацыя 
 нашага ўніверсітэта здзейсніла візіт 
у Маскву, дзе ўсклала кветкі на 
адноў леную магілу пер шага рэк    
тара БДУ У. І. Пічэты. Удзельнікамі 
цырымоніі сталі прадстаўнікі МДУ 
імя М. В. Ламаносава, беларускай 
дыяспары ў Расіі, духавенства. Па
хаванне Пічэты знаходзіцца пад 
патранажам магістрантаўгісторы
каў БДУ і МДУ, якія навучаюцца ў 
 сумеснай магістратуры беларускай  
і расійскай ВНУ. Валанцёры штогод 
праводзяць уборку, абнаўляюць 
над пісы і чысцяць помнік. Таксама 
беларусы на ведалі станцыю Сходня 
пад Масквой, дзе ўсталя вана ме
марыяльная дошка БДУ ў памяць 
пра падзеі 1943 года.

Прайшлі пасяджэнні дырэкцыі  
і аргкамітэта па правядзенні 100   
годдзя ўніверсітэта, на якіх падве
дзены вынікі выканання плана 
мерапры емстваў у першым паў
годдзі 2021 г. На сайце БДУ ў раз
дзеле «Да 100годдзя БДУ» актуа
лізавана інфармацыя пра партнё
раў БДУ і даты найбліжэйшых па
дзей.

БДУ ўвайшоў у 1% 
найлепшых ВНУ свету!

БДУ заняў 295 месца, 
падняўшыся на 22 пазіцыі,  
у абноўленай версіі сусветнага 
рэйтынгу QS. Гэта найлепшы 
вынік універсітэта за ўсю 
гісторыю яго ўдзелу  
ў дадзеным маніторынгу!

Нагадаем, у 2020 годзе БДУ быў ранжыраваны 
317м, у 2019 годзе – 351, у 2018 годзе – 354.  
З іншых беларускіх ВНУ ў QS прадстаўлены  
БНТУ ў групе 751–800 і БДУІР – 1001–1200 
пазіцыя. Усяго ў свеце налічваецца каля 30 000 
ВНУ. Траплянне ў першую тысячу з’яўляецца 
прыкметай прэстыжнасці ўніверсітэта і яго 
прызнання на міжнароднай адукацыйнай арэ
не. Пазіцыі ў рэйтынгу граюць вызначальную 
ролю пры выбары ВНУ замежнымі грамадзя
намі, а таксама спрашчаюць працэдуру прыз
нання дыпломаў за мяжой. 

Глабальны рэйтынг універсітэтаў QS 
з’яўляецца самай папулярнай і згадванай у 
свеце крыніцай інфармацыі пра ўніверсітэты. 
Яго крытэрыямі выступаюць колькасныя да 
ныя пра вышэйшую навучальную ўстанову:  
колькасць студэнтаў і выкладчыкаў, цытаванне 
навуковых прац, колькасць замежных выклад
чыкаў і студэнтаў, вынікі апытанняў акадэміч
ных экспертаў і працадаўцаў з усяго свету. 
Апытанне фарміруюць 50 % рэйтынгавай 
ацэнкі. Станоўчая дынаміка пазіцыі БДУ ў QS 
абумоўлена паляпшэннем рэпутацыі ўнівер
сітэта сярод экспертаў, а таксама павелічэн
нем колькасці замежных навучэнцаў. Сёлета 
падрыхтоўку ў БДУ праходзяць каля 4300 за
межнікаў. У 2020 годзе – 3500, у 2019 – 2500. 
Сярод усіх ранжыраваных ВНУ паводле 
апытання працадаўцаў БДУ займае 237 месца,  
у 2020 годзе – 268. 

Паводле новай версіі рэйтынгу, БДУ ізноў 
апярэдзіў польскія ўніверсітэты і традыцыйна 
ВНУ Літвы і Украіны: Варшаўскі ўніверсітэт 
размясціўся на 308 месцы, Вільнюскі ўнівер
сітэт – 400, Харкаўскі нацыянальны ўніверсітэт 
імя В. Н. Каразіна – 511520. З эстонскіх ВНУ 
найлепшыя пазіцыі ва Універсітэта Тарту (300). 

Расійскі спіс ВНУ ў рэйтынгу прадстаўлены 
48 установамі. Лідарамі застаюцца МДУ імя  
М. В. Ламаносава (78), СанктПецярбургскі 
дзяржаўны ўніверсітэт (242) і Новасібірскі 
дзяржаўны ўніверсітэт (246). 

Тройку лідараў QS склалі амерыканскія ВНУ: 
Масачусецкі тэхналагічны інстытут, універсітэт 
Оксфарда і Стэнфардскі ўніверсітэт. 

Рэйтынг QS разам з Шанхайскім і THE ува
ходзіць у «вялікую тройку» самых аўтарытэт
ных сусветных рэйтынгаў. Гэтыя вядомыя 
агенцтвы ацэньваюць дзейнасць найлепшых 
10001500 ВНУ свету. Беларускі дзяржаўны 
ўніверсітэт прысутнічае ў 10 (з існуючых 15) 
глабальных, 2 спецыялізаваных, а таксама ў  
7 прадметных рэйтынгах . 

алена МарЦУЛЕВіЧ
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2 Прыёмная кампанія–2021

16 чэрвеня пункт цэнтралізаваннага тэсціравання па дысцыпліне «Беларуская мова» 
наведаў намеснік Прэм’ер-міністра Беларусі Ігар Петрышэнка

Ад планаў да рэалій

«Школы юных», новыя
 дні адчыненых дзвярэй:
 пра прафарыентацыю

– Перад тым, як пачаць арганіза
цыю ЦТ і прыём дакументаў для 
паступлення ў БДУ, наша каманда 
ўвесь навучальны год праводзіла 
актыўную прафарыентацыйную 
працу. Пандэмія, вядома ж, унесла 
пэўныя карэкціроўкі ў гэты працэс. 
Але ў цэлым, сёлетні навучальны 
год быў больш багатым на мера
прыемствы, чым мінулы. 

На базе розных факультэтаў 
дзейнічалі 13 «школ юных». Усе яны 
працуюць у розных фарматах – на 
платнай ці бясплатнай аснове, 
анлайн ці з афлайнзаняткамі. Не
каторыя арыентаваны толькі на 
старшакласнікаў, некаторыя за
прашаюць дзяцей ужо з 5 класа. 
Гэта абумоўлена асаблівасцямі 
 факультэтаў, падыходамі, трады
цый нымі методыкамі выкладання. 
З кожным годам якасць навучання 
ўзрастае: пацвярджэннем таму 
з’яўляюцца поспехі школьнікаў, іх 
цікавасць да навучання. Прад
стаўнікі некаторых факультэтаў 
БДУ сустракаліся актыўна з дзець  
мі ў школах, прычым не толькі ў 
сталічных, але і ў рэгіёнах.

У гэтым навучальным годзе вя
лікім попытам карыстаўся праект 
«Студэнт на тыдзень», цікавасць у 
абітурыентаў выклікаў стэнд БДУ 
на выставе «Адукацыя і кар’ера».

Многія факультэты вельмі твор
ча падышлі да арганізацыі дзён 
 адчыненых дзвярэй, узніклі новыя 
фарматы гэтага  мерапрыемства. 
Журфак, ФМА, эканамфак, мехмат 
і фізфак праводзілі стрым на 
YоuTube. Прадстаўнікі геафака, 
філфака, ФПМІ і юрфака падрых
тавалі якасныя відэаагляды і прэ
зентацыі. Некаторыя факультэты 
арганізавалі працу «гарачых ліній», 
іншыя практыкавалі змяшаныя 
фарматы – анлайн і афлайн. 

Мы заўсёды на сувязі з абі
турыентамі і па тэлефоне. Штодня 
прымаем каля 20 званкоў. Больш   

за 50 % пытанняў ад замежных абі
турыентаў. Відавочная цікавасць з 
боку грамадзян не толькі з Расіі, 
 Казахстана, Кітая, Туркменістана, 
але і з больш экзатычных краін – 
Турцыі, Нігерыі, Бангладэш. Галоў
ным чынам абітурыенты цікавяцца 
тэрмінамі прыёмнай кампаніі, не
абходнымі для паступлення даку
ментамі, ільготамі і правам пасту
плення без іспытаў, парадкам пра
вядзення творчых конкурсаў і г. д.

Усю актуальную інфармацыю 
пра паступленне мы дадаём на 
сайт abiturient.bsu.by. Гэта добрая 
візітоўка нашага ўніверсітэта, якая 
прыцягвае многіх абітурыентаў. 
Кантэнт там нядрэнны, але нас
пела запатрабаванне зрабіць яго 
 больш сучасным за кошт рэды
зайну, новых мультымедыйных 
фар матаў інфармацыі. Пачнём 
працу над гэтым ужо неўзабаве.

Якасны кантэнт пра БДУ ў 
цэлым і спецыяльнасці на нашых 
факультэтах распаўсюджваем на 
партале Міністэрства адукацыі  
для замежных абітурыентаў 
studyinby.com. Гатовыя навучаць 
студэнтаў з любых краін свету. 
Многія факуль тэты правялі кала
сальную працу і зараз арганізоў
ваюць навучанне на англійскай  
мове. Навучальныя праграмы, ме
тадычныя дапаможнікі і матэры я 
лы сталі даступныя для замежных 
грамадзян. 

Працягваем развіваць сумесныя 
адукацыйныя праграмы з Далян
скім політэхнічным універсітэтам,  
з Маскоўскім дзяржаўным універ
сітэтам імя М. В. Ламаносава.

600 арганізатараў,
электронны кабінет 
і 3,5 тысячы масак:
пра правядзенне Цт 

Сёлета на ЦТ у БДУ зарэгістрава
ліся каля 10,8 тыс. абітурыентаў. 
Гэты паказчык ніжэйшы, чым ле
тась. Тады ў нашым універсітэце ЦТ 
гатовыя былі праходзіць 12,1 тыс. 
абітурыентаў. Справа ў тым, што 
цяпер на рэканструкцыю зачыне
ны галоўны корпус – адна з буйных 
пляцовак для правядзення тэсці
равання, якая звычайна прымала 
каля 600 абітурыентаў. Зза ра
монтных прац мы змушаны былі 
запрасіць сёлета менш месцаў у 
Міністэрства адукацыі.

Адна з галоўных асаблівасцяў 
рэгістрацыі на ЦТ гэтага года – 
электронны кабінет. Ён дазваляў 
абітурыенту дыстанцыйна абраць 
прадметы, зарэгістравацца, апла
ціць удзел. У пункт праходжання 
тэсціравання трэба было звярнуц
ца толькі, каб атрымаць пропуск. 
Гэта моцна спрасціла працу 
рэгістрацыйнай камісіі. Хоць мы 
сутыкнуліся з такой сітуацыяй, што 
значная колькасць абітурыентаў 
зарэгістравалася на тэсціраванне, 
аплацілі і памылкова палічылі, што 
на гэтым працэс рэгістрацыі за
вяршыўся. Супрацоўнікі і нашага 
ўніверсітэта, і РІКВ разгарнулі ак
тыўную інфармацыйную кампа
нію: сталі рассылаць лісты абіту
рыентам, звязвацца з імі па тэле
фоне. Дзякуючы гэтаму з усіх, хто 
зарэгістраваўся, не забралі про
пускі толькі 50 чалавек. Мы пра

аналізавалі іх даныя і высветлілі, 
што галоўным чынам гэта замеж
ныя абітурыенты, якія не змаглі 
прыехаць у Беларусь. Можна ска
заць, што рэгістрацыя на ЦТ прай
шла паспяхова.

Што да арганізацыі самога пра
цэсу тэсціравання, то яшчэ з мі
нулага года зза пандэміі павы
шаны патрабаванні да выканання 
санітарных нормаў. Пры рассадж
ванні паміж абітурыентамі павінна 
вытрымлівацца дыстанцыя ў 1,5 
метра, памяшканні абавязкова 
 павінны прыбірацца і праветры
вацца. Толькі для правядзення ЦТ 
універсітэт закупіў 3,5 тысячы ад
на ра зовых ахоўных масак і паль
чатак, 80 літраў дэзінфекцыйных 
сродкаў для рук.

Аўдыторны фонд мы фарміра
валі такім чынам, каб максімальна 
засцерагчы абітурыентаў і нашых 
арганізатараў. Усяго будуць за
дзейнічаны каля 50 аўдыторый на 
базе шасці карпусоў. 

Для арганізацыі ЦТ мы прыцяг
нулі каля 600 супрацоўнікаў БДУ. 
Яны павінны былі прайсці наву
чальны інструктаж, бо ў іх адказ
ная праца, якая патрабуе стро    
гага выканання ўсіх рэгламентаў. 
Летась мы паспрабавалі запісаць 
відэаўрок для нашай камісіі. Такі 
фармат матэрыялу прыйшоўся 
даспадобы, і сёлета мы запісалі 
новы ролік з актуальнай інфарма
цыяй.

Усе працэсы па арганізацыі ЦТ 
наладжаны – застаецца толькі  
пажадаць поспеху абітурыентам і 
камісіі.

Правялі дзясяткі 
прафарыентацыйных 
мерапрыемстваў  
у навучальным годзе, 
зарэгістравалі на ЦТ  
10 800 чалавек і гатовыя 
прыняць дакументы 
больш чым у 5 тысяч 
абітурыентаў. Пра 
працу прыёмнай 
камісіі БДУ ў самую 
гарачую пару распавёў 
адказны сакратар 
Уладзімір СЦЯПАНАЎ.

«гатовыя прыняць амаль
5,1 тыс. абітурыентаў»: 
пра планы прыёму

Пасля таго, як завершым працу на 
ЦТ у асноўныя і рэзервовыя дні, 
 арганізуем прыём дакументаў. 
План прыёму ў БДУ сёлета істотна 
не змяніўся. Важна адзначыць,  
што з’явіліся дзве новыя спецы
яльнасці: «эканамічная бяспека»  
на эканамічным факультэце і «рэ  гі
ёназнаўства» на гістарычным. 

Калі летась мы набіралі 5089 
абітурыентаў на першую ступень 
навучання, то сёлета – 5091. 

План прыёму на дзённую бю
джэтную форму – 2199 чалавек  
(у 2020 годзе план складаў 2141). 
Доля прыродазнаўчых спецыяль
насцяў у плане прыёму складае 
65,2 %, сацыяльнаэканамічных і 
гуманітарных спецыяльнасцяў – 
34,8 %. 

На завочную бюджэтную форму 
плануецца прыняць 231 студэнта  
(у 2020 годзе план складаў 218).

План прыёму на платную форму 
навучання:

на дзённую форму – 1794 (у 
2020 годзе план складаў 1905); на 
завочную форму – 499 (у 2020 го
дзе – 468);

на завочную форму для атры
мання другой вышэйшай адукацыі 
– 131 (у 2020 годзе – 132).

На скарочаны тэрмін атрымання 
адукацыі для выпускнікоў устаноў 
сярэдняй спецыяльнай адукацыі 
вылучана 352 месцы (у 2020 годзе 
план складаў 328), з іх на дзённую 
форму – 45, на завочную форму – 
307.

Сёлета план мэтавага прыёму – 
32 месцы (у 2020 годзе – 32). 
Мэтавы прыём будзе праводзіцца 
па 9 спецыяльнасцях. Больш за  
ўсё наймальнікі зацікаўлены ў 
падрыхтоўцы журналістаў, гісто
рыкаў і спецыялістаў мытнай  
справы. 

Адзначу, што сёлета на спецы
яльнасць I cтупені «паліталогія, па
літыка і юрыдычная дзейнасць» 
упершыню адкрыты набор на за
вочную форму навучання. 

На другой ступені навучання  
адкрыўся набор на новыя спецы
яльнасці: «геаінфарматыка» ў МДЭІ 
імя А. Д. Сахарава, «рэгіёна знаў
ства» на гістарычным факуль тэце 
па цікавым профілі «краіны і рэ
гіёны новага Шаўковага шляху». 

Калі казаць пра паступленне 
абітурыентаў з іншых краін, то  
плануем набраць у новым наву
чальным годзе на I і II ступені на
вучання прыкладна 1,52 тысячы 
замежнікаў. Сумоўе з імі праводзім 
сёлета анлайн. 

Прыём дакументаў на бюджэт
ную і платную форму навучання 
БДУ пачынае 20 ліпеня. Рэкамен
дуем абітурыентам зарэгістра  
вац ца ў электронным кабінеце,  
адсканаваць і загрузіць туды ўсе 
дакументы. Гэта дазволіць паско
рыць і спрасціць працу прыёмнай 
камісіі. Цяпер кабінеты тэсціруюць, 
каб увесь працэс рэгістрацыі пра
ходзіў без збояў. Там жа будзе 
 размешчана падрабязная і акту
альная інфармацыя пра ўступныя 
выпрабаванні. Трэба памятаць, 
што галоўны дакумент, які павінен 
быць у абітурыентаў на руках 
падчас іспытаў, – пашпарт.  Калі 
прытрымлівацца прос тых рэка
мендацый, усё пройдзе без ліш
няга стрэсу і накладак. А для нас 
гэта вельмі важна.

Марыя ШНа
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У БДУ праходзіць 
вакцынацыя ад каранавіруса. 
Супрацоўнікам па жаданні 
прапануецца бясплатна 
прышчапіцца расійскім ці 
кітайскім прэпаратам. Газета 
«Універсітэт» пагаварыла 
з урачамі і адказнымі за 
імунізацыю пра паходжанне 
вакцын, іх уласцівасці, 
пабочныя эфекты і стэрэатыпы.
У БДУ прайшло ўжо сем вакцынацый – з мая 
па чэрвень – у супрацоўніцтве з УАЗ «25я 
цэнтральная раённая паліклініка Маскоў
скага раёна г. Мінск». Атрымаць прышчэпку 
«Спадарожнік V» можна было ва ўнівер
сітэцкім медпункце, куды выязджала ме
дыцынская брыгада. У самой паліклініцы 
маецца таксама кітайская вакцына Vero Cell.

Кожная вакцынацыя разлічвалася па 
21дзённым прамежку для наступнага ўвя
дзення другога кампанента. Напрыклад, у 
першыя дзве вакцынацыі можна было  
атрымаць першы кампанент, а ўжо ў чэрвені 
– прышчапіцца і першым, і другім. На 28 
чэрвеня прышчэплена 1440 работнікаў  
БДУ, з іх 897 на базе 25й паліклінікі, 409 
выязной брыгадай на базе медпункта, і 134 
прышчапіліся самастойна па месцы жы
харства. Наступнае вакцыніраванне работ
нікаў на базе БДУ адбудзецца 6 ліпеня.

Па ўніверсітэце 
працэс вакцынацыі 
курыруе прарэктар 
па выхаваўчай ра
боце і сацыяльных 
пытаннях іван 
яНУШЭВіЧ:

– Спецыфіка 
 працы прарэктара 
прадугледжвае вя
лікае кола зносін. З 
аднаго боку, гэта 

 маладыя людзі, якія пераносяць хваробу 
 часцей за ўсё без выяўленых сімптомаў.  
З іншага – гэта старэйшае пакаленне. Ус
вядомлена станавіцца мастком для пера
дачы вірусаў не зусім этычна, мякка кажучы.  
Наша задача – мінімізаваць узровень зах
ворвання, зменшыць наступствы, што і 
робіць прышчэпка. Я сам прышчапіўся ў 
канцы сакавіка кітайскай вакцынай, нар
мальна яе перанёс, без павышэння тэм
пературы, хутчэй за ўсё ад яе на нейкі час 
падняўся ціск, але гэта не перашкодзіла 
мне выйсці на працу. 

Адказная за пра
вядзенне вакцына
цыі алена ШЧатко, 
начальнік аддзела 
сацыяльнай работы 
ўпраўлення па выха
ваўчай рабоце з мо
ладдзю. Да супра
цоўнікаўпацыентаў 
яна звяртаецца не
залежна ад узросту 
«дзяўчына» і «мала ды 

чалавек», з усмешкай, гумарам.
– Спачатку я адказвала за складанне 

 спісаў работнікаў, якія жадаюць прышча
піцца, затым мае функцыі пашырыліся. Калі 
ў маі пачалася вакцынацыя, вырашыла ад
класці запланаваны адпачынак на пазней
шы тэрмін, бо ўжо быў наладжаны працоўны 
працэс з супрацоўнікамі УАЗ «25я ЦРП 
Маскоўскага раёна г. Мінск». Для эканоміі 
часу работнікаў БДУ прарэктар па эка
номіцы і матэрыяльнатэхнічным развіцці 
Міхаіл Чарапеннікаў дамовіўся з галоўным 
урачом 33й гарадской студэнцкай палі
клінікі пра вылучэнне працэдурнага кабі  
нета на базе медпункта БДУ і ўзгадніў з 
 галоўурачом 25й паліклінікі Мікалаем 
 Зубялевічам пробны выезд медбрыгады. 
Паколькі ў першую вакцынацыю ў медпунк
це БДУ за дзве гадзіны прышчапіліся 95 
 чалавек і было яшчэ даволі шмат ахвотні 
каў, прынялі рашэнне пра працяг выязнога 
вакцынавання і на сёння рэалізавалі 7 вы
ездаў медбрыгады (апошні летні выезд 
 адбыўся 28 чэрвеня). На гэтым плануем  
не спыняцца, а працягнуць вакцынацыю ў  
верасні.

Улічваючы, што многія работнікі ўжо 
прышчэплены другім кампанентам, заўсёды 
цікаўлюся іх самаадчуваннем і магу сказаць, 

Здароўе

Вакцынацыя ў БДУ. 
Адказы на пытанні

што яны вакцынацыю перанеслі парозна
му: большая частка супрацоўнікаў не ад
значыла пабочных эфектаў, некаторыя тэм
пературылі, ці нядоўга балела рука. Я заў
сёды маральна падтрымліваю работнікаў 
БДУ падчас выязных мерапрыемстваў, бо 
гэта вельмі грамадска важная справа.

Тыя работнікі, у якіх з нейкіх прычын не 
атрымліваецца прышчапляцца падчас вы
язных мерапрыемстваў, могуць прышча
піцца самастойна на базе 25й паліклінікі ці  
ў паліклініцы па месцы жыхарства, абраўшы 
кітайскую ці расійскую вакцыну.

Пра наступныя выезды медбрыгады ра
ботнікі БДУ могуць даведвацца на дошцы 
аб’яў http://intranet.bsu/.

Таксама хочацца выказаць велізарную 
падзяку ўсім структурным падраздзялен
ням, якія аказваюць нам пасільную дапа
могу ў арганізацыі дадзенага мерапрыем
ства, што яшчэ раз пацвярджае, што БДУ – 
гэта адзіная карпарацыя.

Пра псіхалагічныя 
нюансы вакцынацыі 
распавяла Вольга 
ШыМаНЕЦ, на
меснік галоўнага 
ўрача УАЗ «25я цэн
тральная раённая 
паліклініка Маскоў
скага раёна Мінска»:

– У аддзяленні 
дзённага знахо
джання паліклінікі 

ёсць два прышчэпкавыя кабінеты: для 
 першага і другога этапу вакцынацыі. Дзей
нічаюць чатыры стацыянарныя і тры выяз
ныя прышчэпкавыя брыгады, апошнія 
імунізуюць прадпрыемствы і ўстановы 
 Маскоўскага раёна.

Цяпер у першую чаргу вакцынуюцца 
старэйшае пакаленне і тыя, хто плануе 
 выехаць за мяжу. Першыя выбіраюць «Спа
дарожнік V», а другія – Vero Cell. Практыка 
паказвае, што пажылыя людзі лепш пера
носяць любую прышчэпку, бо ў іх не такі 
 актыўны імунітэт, як у маладым узросце,  
г. зн. рэакцыя арганізма не так выяўлена.

Акрамя медыцынскай дапамогі, людзі 
цяпер маюць патрэбу і ў псіхалагічнай пад
трымцы. Часцей за ўсё сустракаюцца павы
шаны ўзровень трывожнасці і расстройства 
адаптацыі. У нас пакуль няма асобнага псі
холага ў амбулаторных установах, аднак  
усе ўрачы аказваюць псіхатэрапеўтычную 
дапамогу, даюць рэкамендацыі наконт ладу 
жыцця, калі трэба, выпісваюць лекавыя 
 прэпараты, а калі патрэбная больш высока
кваліфікаваная дапамога, накіроўваюць да 
раённых урачоўпсіхатэрапеўтаў. У выпадку 
абвастрэння можна звярнуцца па псіхала
гічную і псіхатэрапеўтычную дапамогу ў 
 Мінскі гарадскі цэнтр памежных станаў, 
 Гарадскі клінічны псіхіятрычны дыспансер  
і Гарадскі псіханеўралагічны дыспансер, 

тэлефанаваць на гарачую лінію. На сайце 
Міністэрства здароўя і СААЗ ёсць мноства 
матэрыялаў, якія тычацца не толькі віруса, 
але і псіхічнага стану ў перыяд пандэміі.

аксана Шкода, 
урачінфекцыяніст 
25й паліклінікі, ад
казала на самыя 
вострыя пытанні су
працоўнікаў БДУ пра 
вакцынаванне:
Ці можна 
захварэць ад 
вакцыны?

– У Рэспубліцы 
Беларусь зарэгістраваны дзве вакцыны: 
расійская «Спадарожнік V» і кітайская Vero 
Cell. Першая – вектарная, камбініраваная,   
у якасці вектара выкарыстоўваецца плат
форма нежывога адэнавіруса чалавека. 
Участак геному, які адказвае за рэпрадук
цыю часціц, выдалены, а на яго месца пры 
дапамозе метадаў геннай інжынерыі ус
таўлены ген Sбялку.

Кітайская інактываваная вакцына 
ўтрымлівае забіты хімічнымі рэчывамі, 
нежывы вірус. У ім захавана антыгенная 
здольнасць, дзякуючы якой у арганізме 
ўтворацца антыцелы. Ад прышчэпкі зах
варэць нельга, бо гэта нежывая вакцына. У 
расійскай вакцыне таксама інактываваная 
платформа адэнавіруса, адсутнічае частка, 
адказная за размнажэнне. 

Аўтаімунныя захворванні, як рэўматоід
ны артрыт, сістэмная чырвоная ваўчанка  
і аўтаімунны тырэаідыт, не з’яўляюцца  
су працьпаказаннямі для прышчэпкі, калі 
 знаходзяцца ў кампенсаваным стане ці ў 
фазе рэмісіі.
гэта вакцына надзейная? 
Чаму так хутка зрабілі?

– Платформа адэнавіруса выкарыстоў
ваецца ў вакцынах ужо 30 гадоў, а карана
вірус кітайцы вывучалі дастатковы час для 
стварэння вакцыны. Даследаванні паказалі, 
што трэба ўзяць Sбялок, які знаходзіцца   
на яго паверхні, дзякуючы яму ён прыма
цоўваецца да клеткі і размнажаецца. Такім 
чынам, трэба выразаць гэты ўчастак і ўста
віць у платформу адэнавіруса.
я перахварэў на кавід, праз які 
час мне можна прышчапляцца?

– Праз 3–4 тыдні пасля моманту захвор
вання. Наяўнасць антыцелаў пасля кавіду не 
з’яўляюцца супрацьпаказаннем. Прышчап
ляц ца можна з павышаным цітрам антыцелаў.
Што рабіць, калі я захварэў да 
ўвядзення другога кампанента?

– Калі ў прамежку паміж другім і першым 
кампанентам пацыент захварэў на востры 
рэспіраторны вірус ці каранавірус, то ўсё 
анулюецца, і праз месяц пасля вызда
раўлення ён прышчапляецца нанова.

Мой сваяк прышчапіўся, ці 
магу я ад яго заразіцца?

– Не, бо гэта нежывая вакцына, чалавек 
не заразны пасля прышчэпкі.
Праз які час з’яўляецца імунітэт?

– Праз 14–21 дзён пасля ўвядзення 
 другога кампанента. Дарэчы, паміж увя
дзеннямі дапушчальны прамежак 21–90 
дзён. Каб праверыць цітр антыцелаў, мож
на здаць аналіз на антыцелы да спайкавага 
Sбялку. Імунітэт трымаецца 68 месяцаў. 
Галоўны пазаштатны інфекцыяніст Мінзда
роўя Ігар Карпаў заявіў, што эфектыўнасць 
«Спадарожніка V» – 96 %, Vero Cell – 87 %. 
Чаму варта прышчапляцца?

– Чым больш людзей прышчэпіцца, тым 
менш распаўсюдзіцца і муціруе вірус. У кож
нага чалавека вірус распаўсюджваецца і 
 муціруе пасвойму, гэта значыць, што чала
век заразіўся адным штамам віруса, а вы
лучаць можа зусім іншы. Так фарміруюцца 
лакаль ныя штамы: брытанскі, паўднёва
афрыканскі, бразільскі і інш. Масавая іму
нізацыя  памяншае распаўсюджанне і мута
цыю віруса. Калі мы на першым этапе ўсе 
прышчэ пімся, то вірус будзе менш рас
паўсюдж вацца і муціраваць. «Спадарожнік V» 
і ак туальныя  вакцыны распрацоўваюцца   
пад распаўсюджаныя ў дадзены момант 
штамы, таму на трэцім этапе чалавек, які 
 раней прышчапляўся, можа захварэць. У 
2009 годзе, калі бушаваў птушыны грып, 
пандэмію атры малася перавесці ў эндэ
мічны стан (сезон насць) дзякуючы масавай 
вакцынацыі і калектыўнаму імунітэту. 
калі трэба паўтараць прышчэпку?

– Прышчэпкі ад вірусных захворванняў 
праводзяцца раз у год. Кожны год ствара
ецца новая на аснове даследавання рас
паўсюджаных штамаў у папуляцыі. 
якіх пабочных эфектаў чакаць?

– Субфебрыльная тэмпература, пяршэн
не ў горле, слабасць, ламота і галаўны боль 
характэрныя пасля ўвядзення любой вак
цыны. Так праходзіць рэакцыя імуннага 
 адказу, калі арганізм выяўляе ўкараненне 
чагосьці чужароднага. Таму можа балець 
вобласць уколу – менавіта гэта месца ста
новіцца «полем бою». Калі пасля вакцыны 
пачуваецеся дрэнна, вазьміце на пару  
дзён бальнічны. Звычайна рэакцыя адчу
вальная на наступны дзень, на другі сама
адчуванне, як і раней.
якія ёсць парады наконт ладу 
жыцця пры вакцынацыі?

– Прышчэпка робіцца незалежна ад 
прыёму ежы, таму не трэба рабіць яе нашча, 
асабліва калі плануеце яе ў другой палове 
дня. Алкаголь змяншае эфектыўнасць 
прышчэпкі, таму ўжываць яго напярэдадні  
і пасля не рэкамендуецца. Для таго, каб  
дапамагчы арганізму, важна вытрымліваць 
добры пітны рэжым. 

Надзея МархЕЛЬ
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10 дзесяцігоддзяў БДУ
Час стваральнай працы, росквіту і вызначэння перспектыў (1961–1971)
1960я гады адкрылі 
перад універсітэтам новыя 
магчымасці. З аднаго боку, 
плён дала напружаная і 
самаадданая праца студэнтаў 
і выкладчыкаў па аднаўленні 
ўніверсітэта ў пасляваенныя 
гады. З іншага – тыя пазітыўныя 
змены, якія адбыліся ў 
грамадскапалітычным 
жыцці, натхнялі выкладчыкаў 
і студэнтаў на стваральную 
працу і дазвалялі больш поўна 
раскрываць свой даследчы 
і працоўны патэнцыял. 

Эпахальнай падзеяй у жыцці ўніверсітэта 
павінна было стаць прымеркаванае да яго 
40гадовага юбілею адкрыццё новага га
лоўнага корпуса. Пастанова аб будаўніцтве 
была прынята Урадам БССР яшчэ 21 мая 
1957 г. Актыўны ўдзел у будоўлі галоўнага 
корпуса, таксама як і інтэрната на 800 мес
цаў і іншых універсітэцкіх аб’ектаў, прымалі 
студэнты. Аднак толькі 7 лютага 1962 г. 
універсітэт атрымаў галоўны корпус. Агуль
ная плошча будынкаў БДУ склала 23 944 м2 
(навучальная плошча – 15 984 м2). Для па
раўнання, плошча ранейшых 4 карпусоў 
была 10 842 м2 (7732 – навучальная). Дзя
куючы новаму корпусу значна палепшы   
лася вучэбнавытворчая база ўніверсітэта.  
У ім размясціўся шэраг факультэтаў: матэ
матычны, падрыхтоўчы, фізічны, гістарыч
ны, а таксама вылічальны цэнтр, бібліятэка, 
рэктарат, адміністрацыйныя службы і інш. 
Філалагічны і юрыдычны факультэты зас
таліся ў гуманітарным корпусе, хімічны  
фа культэт – у хімічным, біялагічны і геагра
фічны – у біякорпусе.

Адкрыццё галоўнага корпуса стала вехай 
у тагачасным жыцці БДУ, які атрымаў маг
чымасць для паскарэння тэмпаў развіцця 
старых і стварэння новых факультэтаў, ка
федраў, лабараторый. Яшчэ 17 лістапада 
1961 г. быў створаны падрыхтоўчы факуль
тэт для замежных грамадзян. Загадам Мі
ністэрства вышэйшай і сярэдняй спецыяль
най адукацыі СССР ад 15 чэрвеня 1962 г. у 
БДУ павінен быў быць створаны факультэт 
радыёфізікі і электронікі. Праўда, базы для 
гэтага не існавала: нават з адкрыццём  
галоўнага корпуса на 1 студэнта ў сярэднім 
прыпадала 5 м2 рабочай плошчы замест 
нарматыўных 6–8 м2 – па гуманітарных і 
8–10 м2 – па прыродазнаўчых факультэтах. 
Таму ў верасні 1963 г. на фізфаку было ар
ганізавана толькі аддзяленне па спецыяль
насці «радыёфізіка і электроніка». 

Спробы, памылкі 
і новыя дасягненні

Яшчэ з канца 1950х гадоў на саюзным 
 узроўні пачалі распрацоўвацца новыя па
дыходы ў сферы адукацыі. У снежні 1958 г. 
Вярхоўны Савет СССР прыняў Закон «Аб 
умацаванні сувязі школы з жыццём і аб 
 далейшым развіцці сістэмы народнай ас
веты ў СССР». Рэформа прадугледжвала 
ажыццяўленне політэхнічнага навучання, 
працоўнага выхавання, узмацнення іх уза
емасувязі. Яна самым непасрэдным чынам 
закранула і БДУ. Прызнавалася неабходным 
значнае павелічэнне выпуску спецыялістаў 
па новых раздзелах матэматычных, біяла
гічных, фізічных, хімічных навук, узмацнен
не тэарэтычнай і практычнай падрыхтоўкі 
студэнтаў, павышэнне ролі ўніверсітэтаў у 
рашэнні важных праблем прыродазнаўчых  
і гуманітарных навук.

З канца 50х гадоў, згодна з «Палажэн
нем аб экзаменацыйных камісіях па прыёму 
ўступных экзаменаў у ВНУ СССР» ад 16 са

кавіка 1957 г., у БДУ прыярытэтнае права 
пры паступленні давалася асобам, якія мелі 
стаж практычнай работы на прамысловасці 
альбо ў сельскай гаспадарцы не менш за 
два гады, дэмабілізаваным з Савецкай 
 Арміі, а таксама ўдзельнікам вайны. Харак
тэрна, што пры паступленні ў БДУ студэн  
ты з вытворчым стажам у цэлым выяўлялі 
вельмі слабую падрыхтоўку. На спецыяль
насці «правазнаўства», «журналістыка», 
«літаратурная работа», «палітэканомія» за
лічваліся выключна асобы са стажам прак
тычнай  работы. Уводзіліся ўступныя экза
мены для медалістаў.

Адначасова ў БДУ мяняліся навучаль 
ныя планы і праграмы. Аўдыторныя заняткі 
 амаль па ўсіх дысцыплінах скарачаліся на 
10–25 % з мэтай вызвалення часу для са
мастойнай работы студэнтаў і навукова 
даследчай для выкладчыкаў. Новыя планы 
мелі мэтай «наблізіць вучобу да жыцця, да 
вытворчасці, звязаць тэорыю з практыкай». 
Усе гэтыя ў прынцыпе неблагія пачынанні, 
аднак, не ўлічвалі рэальнай сітуацыі. 

У 1960я гады рабіліся захады, каб па
лепшыць падрыхтоўку кадраў з вышэйшай 
адукацыяй. Уводзіліся многія курсы, якія 
 адпавядалі патрабаванням часу, па ядзер
най фізіцы, аўтаматызацыі вытворчасці, 
вылі чальнай тэхніцы, аўтаматыцы, ракетнай 
тэхніцы і штучных спадарожніках Зямлі, 
фізіцы плазмы і тэрмаядзернага сінтэзу, 
квантавай радыёфізіцы, ядзернай энерге
тыцы, тэорыі і практыцы радыё і тэлебачан
ня, судовай медыцыне, судовай псіхіятрыі  
і інш. Павышаліся патрабаванні да студэн 
таў на экзаменацыйных сесіях. Адзначала
ся, што студэнты вольны час выкарыстоў
ваюць нерацыянальна і што значная коль
касць студэнтаў, якія паступілі на льготных 
умовах, атрымліваюць на экзаменах толькі 
здавальняючыя адзнакі. Прычыны бачылі   
не толькі ў высокіх патрабаваннях, але і ў  
недахопах працы кафедраў і выкладчыкаў  
са студэнтамі. Меркавалася, што лекцыі 
пра водзяцца на недастаткова высокім уз
роўні, асабліва ў пытанні даходлівасці вы
кладання. З мэтай кантролю якасці лекцый, 
правядзення лабараторных і практычных 
 заняткаў наладжваліся сістэматычныя аб
меркаванні методыкі чытання лекцый, пра
вядзенне адкрытых лекцый, стэнаграфаван
не, калектыўнае наведванне лекцый і інш.

У 1960–1964 гг. назіраліся такія з’явы,  
як значны адсеў студэнтаў, асабліва на 
 малодшых курсах, стаяла праблема эфек
тыўнага забеспячэння літаратурай студэн
таў, коль касць якіх пастаянна расла. Былі  
і кадравыя праблемы. 

Залішняе захапленне завочнай і вячэр
няй адукацыяй паказала сваю недастатко
вую эфектыўнасць ужо ў другой палове 
1960х. Рэктар А. Н. Сеўчанка адзначаў: 
«Практыка даказала перавагу дзённага 
навучання».

Жыццё ў руху: новыя
факультэты і карпусы

У 1960я гады працягвала павялічвацца 
 колькасць студэнтаў. Калі ў 1961/62 наву
чальным годзе на дзённым аддзяленні 
вучылася 3210 студэнтаў, то ў 1964/65 – ужо 
5139. Зноў паўставала праблема навучаль
ных і жылых плошчаў, што змушала пра     
во дзіць заняткі ў дзве змены на стацыя
нары, у трэцюю змену – лабараторныя 
 заняткі ўсіх прыродазнаўчых факультэтаў. 
Таму будаўніцтва новых карпусоў і інтэрна
таў не спынялася, аднак ішло недастатко
вымі тэмпамі. У 1961 г. пачалося асваенне 
плошчаў на вуліцы Кастрычніцкая. У 1962–
1963 гг. там будаваліся інтэрнаты, стадыён  
з баскетбольнай і валейбольнай пляцоў 
камі. Удзел у 1963 г. студэнцкіх будаўнічых 
брыгад значна паскорыў увод іх у эксплу а
тацыю. 400 студэнтаў працавалі на бу
даўніцтве інтэрнатаў, а стадыён увогуле 
 будаваўся пераважна сіламі студэнтаў.  
Урэшце ў лістападзе 1963 г. пачалося за
сяленне інтэрнатаў на 800 месцаў.

Адначасова пачаліся будаўнічыя работы 
па ўзвядзенні корпуса факультэта радыё
фізікі і электронікі на вуліцы Бабруйская. 
Тады ж намеснік дэкана хімфака Ф. М. Ка
пуцкі паставіў пытанне аб неабходнасці 
 будаўніцтва новага хімічнага корпуса. На 
ўзвядзенне штогод вылучаліся значныя 
сродкі. Толькі ў жніўні 1965 г., калі працяг
валася будаўніцтва корпуса радыёфізікі і 
электронікі, пачалася праца па ўзвядзенні 
корпуса хімічнага факультэта. Акрамя таго, 
будаваўся 10павярховы інтэрнат на вул. 
Кастрычніцкая на 804 месцы. 

Разбудова ўніверсітэта была адной з 
прыярытэтных задач, таму корпус радыё
фізікі і электронікі змог адчыніць свае  
дзверы для студэнтаў ужо ў верасні 1966 г.,  
у верасні 1968 г. – інтэрнат, у верасні 1969 г. 
у новы корпус пераехаў хімфак, а стары 
хімічны корпус пасля капітальнага рамонту 
перадалі юрыдычнаму факультэту. У ліпені 
1969 г. пачалося будаўніцтва новага інтэр
ната на 1122 месцы на вуліцы Кастрычніц
кая, у лістападзе – навучальналабаратор
нага корпуса ў в. Шчомысліца пад Мінскам, 
частка тэрыторыі якой была ператворана  
ў навучальнадоследную гаспадарку. У кас
трычніку 1970 г. пачалося будаўніцтва кор

пуса НДІ прыкладных фізічных праблем. 
Згодна з  генеральным планам развіцця  
БДУ, рас працаваным у канцы 1960х гадоў,  
у комплексе «Шчомысліца» павінны былі 
быць збудаваны на працягу 10–15 гадоў 
карпусы для біяфака, будынкі інстытутаў 
прыклад ных фізічных праблем і прыклад
ной матэ матыкі, абсерваторыя, бібліятэка, 
101кватэрны жылы дом, інтэрнат на 1212 
чалавек, дзіцячы сад, паліклініка, спартыўны 
комплекс, стадыён на 3 тыс. гледачоў.

Дзейнасць універсітэта ў сярэдзіне – 
другой палове 1960х гадоў можна аха
рактарызаваць наступным чынам: ажыц   
цяў ленне падрыхтоўкі спецыялістаў па  
пры родазнаўчых і гуманітарных навуках; 
далу чэнне да навучальнага працэсу і пра   
вя дзення даследчай работы значнай коль
касці буйных дзеячаў навукі і культуры, ар
ганізацыя навучальнага працэсу ў непа
рыўнай сувязі з вырашэннем значных на
вуковых праблем, шырокі ўдзел студэнтаў  
у даследчай дзейнасці кафедраў і лабара
торый; наяўнасць добрых, абсталяваных  
на высокім узроўні лабараторый; шырокі  
ўдзел выкладчыкаў у падрыхтоўцы пад
ручнікаў і вучэбных дапаможнікаў для ВНУ  
і агульнаадукацыйных школ.

30 жніўня 1967 г. аддзяленне журна
лістыкі філфака зноў пераўтварылі ў сама
стойны факультэт. Тады ж была арганіза   
вана кафедра тэорыі і практыкі радыё і тэ
лебачання. Калі ў красавіку 1957 г. у БДУ 
дзейнічала 43 кафедры, то ў 1967/68 навуч. 
годзе – ужо 76.

Ствараліся і новыя вучэбныя лабара
торыі: пранікальных выпраменьванняў, 
электроннай оптыкі, электравымярэнняў і 
квантавай радыёфізікі, атамнай спектра
скапіі, фізікахімічных метадаў аналізу, хі
мічнай тэрмадынамікі, мікрахімічных мета
даў аналізу, асноў тэлебачання, электрон
най спектраскапіі, фотасінтэзу, глебазнаў
ства і геалогіі, біяхіміі глеб і шэраг іншых.

Хуткімі тэмпамі ішло ўзбуйненне існых 
факультэтаў. Самым вялікім тады быў фі
зічны факультэт. Калі ў 1957 г. у яго скла   
дзе было толькі 5 кафедраў, то ў 1967/68 
навуч. годзе – 14, у тым ліку новыя: ядзер

Уручэнне БДУ ордэна Працоўнага Чырвонага Сцяга, 1967 г. 

Рэктар БДУ А. Н. Сеўчанка 

Галоўны корпус БДУ ў 1960-я гг.
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най фізікі, радыёфізікі і электронікі, ЭВЧ, 
фізікі цвёрдага цела, вышэйшай матэматыкі 
і матэматычнай фізікі, электронных матэма
тычных машын і інш. Рэктар А. Н. Сеўчанка 
надаваў шмат увагі факультэту, які сфар
міраваўся фактычна пад яго кіраўніцтвам і 
вельмі дынамічна развіваўся, адпавядаючы 
сусветнаму ўзроўню. 

Дзеля кантролю падрыхтоўкі абітурыен
таў і навучання студэнтаў, асабліва на пер
шых курсах, ва ўніверсітэце былі створаны 
школы юных фізікаў, матэматыкаў, хімікаў, 
біёлагаў, у якіх у 1967/68 навуч. годзе зай
малася 269 чалавек. Дзейнічалі завочныя і 
вочныя вячэрнія курсы для падрыхтоўкі да 
ўступных экзаменаў ва ўніверсітэт. Адлічэн
не з дзённага аддзялення складала што   
год 3–4 % (асабліва студэнтаў I і II курсаў)  
за непаспяховасць. Сярод асноўных фак
тараў адлічэння рэктарат вызначаў недас
таткова высокі тэарэтычны ўзровень матэ
матычнай падрыхтоўкі студэнтаў I курса, 
састарэлыя праграмы для сярэдніх школ, 
асабліва па фізіцы, матэматыцы, хіміі, не
дастатковае забеспячэнне студэнтаў шэ
рагу факультэтаў падручнікамі і дапамож
нікамі (у самым лепшым выпадку адна кніга 
на 5–7 чалавек, а то і на 12–15), вялікія па
токі на ўсіх факультэтах, перагрузка аўды
торнымі заняткамі ў выніку адрыву студэн
таў на сельскагаспадарчыя працы і інш.

Ва ўніверсітэце вялікую ўвагу надавалі 
павышэнню навуковай і педагагічнай ква
ліфікацыі. Узрасла запатрабаванасць у 
 спецыялістах з навуковымі ступенямі, аса
бліва не хапала дактароў навук. Вырашэнне 
праблемы цесна звязвалася з заахвочван
нем суіскальнікаў да інтэнсіўнай навуковай 
работы. У 1962 г. была ўведзена сістэма, 
якая прадугледжвала залічэнне выклад
чыкаў, якія працавалі над доктарскімі ды
сертацыямі па актуальнай навуковай пра
блематыцы, на пасады старшых навуковых 
супрацоўнікаў. Узрастала і колькасць вык
ладчыкаў. Калі ў 1961/62 навуч. годзе ў  БДУ 
быў 371 чалавек прафесарскавыкладчыц
кага складу, у тым ліку 43 прафесары і 
дактары навук, 173 дацэнты і кандыдаты  
навук, то ў 1967/68 навуч. годзе агульная 
колькасць выкладчыкаў узрасла да 894  
чалавек, з іх 72 прафесары, дактары навук, 
342 дацэнты, кандыдаты навук. Аднак, 
нягледзячы на павелічэнне колькасці дак
тароў навук па шэрагу спецыяльнасцяў,  
далёка не ўсе факультэты і кафедры ўзна
чальвалі дактары і прафесары.

Значна палепшылася становішча біб
ліятэкі БДУ, асабліва пасля яе пераезду ў 
1962 г. у галоўны корпус. Так, калі ў 1960 г. 

кніжны фонд складаў 514 591 адзінкі заха
вання, то ў 1967 г. – 846 200. Колькасць 
 чытачоў узрасла з 7568 у 1960 г. да 16 717  
у 1967 г. Бібліятэка ўсталявала шырокія  
міжнародныя сувязі (пераважна ў сферы 
кнігаабмену). У выніку Усесаюзнага агляду 
бібліятэк 1967 г., у якім удзельнічалі 642 
бібліятэкі ВНУ СССР, 30 з іх атрымалі дып
лом 1 ступені, у тым ліку бібліятэка БДУ.

Вышыня класікі
1960я гады сталі часам, калі БДУ набыў 
класічныя рысы вышэйшай навучальнай  
установы Беларусі. 7 студзеня 1967 г. ука
зам Прэзідыума Вярхоўнага Са вета СССР  
за заслугі ў развіцці навукі і падрыхтоўкі  
спецыялістаў БДУ быў узнагароджаны ор
дэнам Працоўнага Чырвонага Сцяга.

У БДУ ў 1960я гады на поўную магут
насць разгарнулася праца такіх выдатных 
навукоўцаў, як акадэміка М. А. Ельяшэвіча – 
найбуйнейшага спецыяліста ў галіне тэарэ
тычнай спектраскапіі, прафесара А. Я. Ле
вашова – заснавальніка беларускай наву
ковай школы па гравітацыі, акадэміка  
М. М. Сіраты – аўтара даследаванняў па 
фізіцы і хіміі цвёрдага цела. 

Працягвала дынамічна развівацца ад
значаная яшчэ ў 1959 г. на VI Усесаюзнай 
канферэнцыі па люмінесцэнцыі беларуская 
школа, якая па актуальнасці праблем і яка
сці даследаванняў магла канкурыраваць  
з маскоўскай і ленінградскай фізічнымі  
школамі. Прадстаўнікамі гэтай школы былі 
членкарэспандэнт Л. В. Валадзько, док  
тар фіз.мат. навук Д. С. Умрэйка, дацэнт  
I. П. Зяцькоў. Пад кіраўніцтвам акадэміка  
Б. I. Сцяпанава вяліся даследаванні па ма
лекулярным спектральным аналізе, кванта
вай электроніцы. Калектыў кафедры элек
трафізікі на чале з членамкарэспандэнтам 
У. Г. Вафіядзі распрацоўваў оптыкаэлек
тронныя прылады.

Актыўна супрацоўнічаў з кафедрай 
 ядзернай фізікі акадэмік А. К. Красін. На 
фізічным факультэце вырасла цэлая пле 
яда маладых навукоўцаў, якім тады было  
каля трыццаці гадоў. Сярод іх будучы прэ 
зідэнт АН БССР акадэмік М. А. Барысевіч, 
членыкарэспандэнты АН Л. В. Валадзько  
і Б. Б. Бойка, дактары фіз.мат. навук В. Д. 
Ткачоў і Г. П. Гурыновіч.

Значны ўклад у развіццё матэматычных 
даследаванняў зрабілі акадэмікі АН БССР 
прафесары М. П. Яругін, аўтар даследаван
няў па тэорыі дыферэнцыяльных ураўнен
няў, і У. I. Крылоў, арганізатар усёй працы па 
вылічальнай матэматыцы ў БДУ і ў Беларусі 
ўвогуле. Акадэмік Ф. Д. Гахаў даследаваў 

праблемы краявых задач аналітычных функ
цый і сінгулярных інтэгральных ураўненняў. 
Супрацоўнікі кафедры прыкладной матэма
тыкі на чале з акадэмікам Я. А. Барбашыным 
працавалі над праблемай устойлівасці і ста
білізацыі дынамічных сістэм. Самым мала
дым супрацоўнікам матэматычнага факуль
тэта быў У. П. Платонаў, які ў 26 гадоў стаў 
прафесарам, а ў 30 – членамкарэспандэн
там АН Беларусі, узначаліў кафедру алгебры 
і тыпалогіі. На кафедрах факультэта праца
валі прафесары Ю. С. Багданаў, А. X. Турэц
кі, Р. Ф. Габасаў, Ф. М. Кірылава і іншыя.

На хімічным факультэце даследаванні 
праводзілі членкарэспандэнт АН Ю. А. 
Альдэкоп, які распрацаваў метады сінтэзу 
поліхлорарганічных злучэнняў, член
карэспандэнт Р. Л. Старобінец – аўтар прац 
у галіне аналітычнай і калоіднай хіміі.  
Асноўнымі праблемамі даследаванняў 
акадэміка М. М. Паўлючэнкі былі вывучэнне 
кінетыкі і механізма гетэрагенных хімічных 
працэсаў. Рыхтавалі спецыялістаў і былі вы
датнымі даследчыкамі прафесары I. Г. Ціш
чанка, I. М. Ярмоленка, А. Е. Панфілаў, А. Р. 
Скараход і іншыя.

Можа, не так хутка – на што накладвалі 
свой адбітак догмы марксісцкаленінскай 
ідэалогіі – але паступова развіваліся і гу
манітарныя навукі. У гэты час веды аддавалі 
студэнтам гісторыкі прафесары Л. С. Абэ
цэдарскі, Г. М. Ліўшыц, Л. М. Шнеерсон,  
Ф. М. Нячай, М. П. Палетыка, I. М. Ігнаценка, 
М. Я. Шкляр і іншыя. Філалагічныя навукі 
тады развівалі прафесар А. М. Адамовіч,  
А. Я. Супрун, А. А. Лойка, Л. М. Шакун,  
Л. I. Фіглоўская і іншыя. Пачынаў свой шлях 
як навуковец паэт Н. С. Гілевіч.

1960я гады характарызаваліся паспя
ховым развіццём эксперыментальнай бія
логіі. Плённа працавалі ў БДУ акадэмікі  
П. Ф. Ракіцкі, М. Р. Турбін, членкарэспан
дэнт АН А. А. Шлык, прафесары Б. Я. Эль
берг, П. А. Буланаў, Ю. К. Фамічоў, Г. Г. Він
берг і іншыя. Глыбокія веды перадавалі 
студэнтам геаграфічнага факультэта наву
коўцы і выкладчыкі акадэмікі К. I. Лукашоў,  
I. С. Лупіновіч, членкарэспандэнт АН  
А. Г. Мядзведзеў, прафесары В. Р. Заўрыеў, 
В. А. Дзяменцьеў, А. Я. Шкляр і іншыя. 

У мэтах павышэння ўзроўню агульна
адукацыйнай падрыхтоўкі рабочай і сель
скай моладзі і стварэння для яе неабход
ных умоў для паступлення ва ўніверсітэт у 
1969 г. было створана падрыхтоўчае аддзя
ленне па спецыяльнасцях «фізіка», «матэма
тыка», «біялогія», «хімія». Выпускнікі аддзя
лення, здаўшы экзамены, залічваліся сту
дэнтамі адпаведных факультэтаў.

Студэнцтва на рыштаваннях
пяцігодак

Канец 1950х – сярэдзіну 1960х гадоў у 
жыцці савецкага  студэнцтва прынята на
зываць цаліннай эпапеяй. На працягу 1956–
1968 гг. на землях Казахстана працавала 
 каля 1500 студэнтаў БДУ. На цаліну моладзь 
вабілі не толькі рамантыка і энтузіязм, але  
і магчымасць зарабіць, бо «свой» заробак 
рабіў вялікі ўплыў на фарміраванне асобы 
маладога чалавека.

Крызіс сель скай гаспадаркі ў СССР 
прымушаў яго кіраўніцтва шукаць новыя 
 метады і формы па выхаду з яго.  Пасля 
 сакавіцкага 1963 г. Пленума ЦК КПСС на 
 пасяджэнні бюро камітэта камсамола, які 
заняўся непасрэдна арганізацыяй працы 
студэнтаў на будоўлях, у калгасах і саўгасах 
Беларусі, у БДУ быў створаны штаб пра
цоўных спраў. 

Паранейшаму прыярытэтнай застава
лася праца на цаліне. Аднак цяпер гэта  
бы ла не дапамога па ўборцы ўраджаю, а  
будаўніцтва розных аб’ектаў. На будоўлях 
студэнты працавалі па ўсіх прафесіях (ад 
цесляра да бетоншчыка), не аднойчы 
выводзячы на не застылым яшчэ бетоне 
 дарагую назву – «БДУ». У наступныя гады 
колькасць СБА ўзрастала, пашыралася 
 геаграфія працы студэнцкіх будатрадаў.

Напярэдадні 50-годдзя
У 1971 г. БДУ рыхтаваўся да свайго юбілею. 
Ніколі раней не было такой колькасці наву
ковых публікацый, зборнікаў і кніг. У 1971/72 
навуч. годзе ў БДУ было ўжо 15 факультэтаў, 
з іх 10 асноўных – фізічны, матэматычны, 
ФПМ (адкрыты 1 красавіка 1970 г.), біяла
гічны, геаграфічны, хімічны, гістарычны, 
юрыдычны, філалагічны, журналістыкі. 
Універсітэт меў 91 кафедру, 14 кабінетаў, 
больш за 150 навуковадаследчых і навуча
льных лабараторый, НДІ прыкладных фізіч
ных праблем (створаны 1 сакавіка 1971 г.),  
9 навучальнавытворчых майстэрняў, біяла
гічную станцыю на возеры Нарач, навучаль
надоследную гаспадарку «Шчомысліца». 
Вучылася 9087 студэнтаў на дзённым, 3174 
– на вячэрнім, 4751 – на завочным аддзя
леннях, у тым ліку больш за 300 замежных 
грамадзян з 21 краіны. Вялася падрыхтоўка 
па 15 спецыяльнасцях і 45 спецыялізацыях. 
Конкурс у 1971 г. складаў у сярэднім 3 ча
лавекі на месца і найбольшы быў на спецы
яльнасць «гісторыя» (5,7 на месца). Выкла
дала 1109 чалавек, у тым ліку 76 прафеса
раў і дактароў навук і 453 кандыдаты навук.

Пад кіраўніцтвам гісторыка дацэнта А. I. 
Кажушкова была складзена кніга па гісторыі 
БДУ. Яна стала ўсяго толькі другой падобнай 
працай. Першая кніга пад рэдакцыяй за
гадчыка кафедры гісторыі БССР Л. С. Абэцэ
дарскага прысвячалася 40гадоваму юбілею 
БДУ. Цяпер жа ўпершыню ў гісторыі ўнівер
сітэта было прысвечана шмат розных пуб
лікацый як у газеце «Беларускі ўніверсітэт», 
так і ў рэспубліканскай прэсе. Напрыклад, 
студэнты філасофскага аддзялення гіст
фака склалі зборнік «Філасофскія навукі БДУ 
за 50 год», які ўключаў у сябе звесткі аб 
дзейнасці каля 80 выкладчыкаў філасофскіх 
дысцыплін за перыяд 1921–1971 гг. 
З’яўляліся публікацыі пра тых, хто працаваў 
у БДУ ці быў яго выхаванцам: Я. Зубковіча,  
У. Іваноўскага, П. Броўку, П. Глебку,   
А. Александровіча, К. Крапіву, Я. Смушке
віча, Я. Скрыгана, В. Палтаран і інш.

У гонар 50годдзя быў наладжаны 
агітпрабег на матацыклах і аўтамашынах па 
Беларусі. Юбілей БДУ святкавалі не толькі 
супрацоўнікі і студэнты, але і рабочыя  
Мін ска разам з усім беларускім народам.  
Урачыстае пасяджэнне, прысвечанае 50 
 годдзю БДУ, адбылося 1 лістапада 1971 г.  
у Палацы спорту з удзелам П. М. Машэрава  
і іншых першых асоб рэспублікі, кіраўнікоў 
адукацыі і навукі,  кіраўнікоў дэлегацый  
за прошаных універсітэтаў – Маскоўскага, 
Ленінградскага, Варшаўскага, Ягелонскага, 
Люблянскага, Кіеўскага, Казанскага і інш. 
Рэктару А. Н. Сеўчанку раней было прыс
воена званне Героя Сацыялістычнай Працы. 
У сувязі з 50годдзем універсітэта 82 су
працоўнікі былі ўзнагароджаны Ганаровымі 
 граматамі Вярхоўнага Савета СССР.

Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт за 
1960я гады набраў імклівы тэмп развіцця, 
што дало плён у наступныя дзесяцігоддзі.

Прафесар алег яНоўСкі,
дацэнт Віталь МакарЭВіЧ

Уручэнне БДУ ордэна Працоўнага Чырвонага Сцяга, 1967 г. 

Студэнты фізфака, 1963 г. 

Свята Нептуна на Нарачы Каманда гістфака 
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– Пётр Васільевіч, НДІ ПФП вядомы 
шматлікімі навукова-тэхнічнымі распра-
цоўкамі. Якія з іх сталі ў свой час най-
больш прарыўнымі і якія даследаванні 
самыя актуальныя цяпер? 

– У інстытуце паспяхова развіваюцца 
фізікахімічныя тэхналогіі і робататэхніка, 
радыяцыйныя тэхналогіі, метады і сродкі 
 вымярэнняў, інфармацыйныя тэхналогіі і 
 бяспека, аэракасмічныя тэхналогіі. 

У оптыцы і спектраскапіі распрацаваны 
метады і сродкі спектральнаструктурнага 
аналізу розных рэчываў і матэрыялаў. 
Ажыццёўлены сінтэз новых неарганічных і 
арганічных злучэнняў. Найбольш значнымі   
з іх з’яўляюцца вадкакрышталічныя матэ
рыялы для прылад адлюстравання інфар
мацыі, пажаравыбуховабяспечныя цепла
ізаляцыйныя палімерныя матэрыялы, лека
выя прэпараты радыепратэктарнага дзе
яння, фотасенсібілізатары новага пакалення 
для фо тахіміятэрапіі злаякасных новаўтва
рэнняў, флуарэсцэнтныя інфрачырвоныя 
меткі і апаратура для абароны інфармацыі. 
Распрацоўваецца новае прымяненне ВК 
матэрыялу для ЗВЧэлектронікі. 

Выраблены больш за 150 навукаёмістых 
комплексаў тэхналагічнага абсталявання, 
якія адпавядаюць па сваіх паказчыках най
лепшым сусветным аналагам, у тым ліку 
змешвальназалівальныя ўстаноўкі высока
га ціску, абсталяванне для фармоўкі шмат
функцыянальных сарбентаў нафтапрадук
таў і эфектыўнасці ізаляцыі трубаправодаў 
магістральных і камунальных цеплавых се
так, газа, нафтаправодаў, тэхналагічнага 
абсталявання, а таксама змешвальназалі
вальныя ўстаноўкі нізкага ціску, якія выка
рыстоўваюцца для вытворчасці ўсіх тыпаў 
паветраных, масленых, паліўных фільтраў 
аўтатрактарнай і авіяцыйнай прамыслова
сці. Высокая канкурэнтаздольнасць дадзе
ных комплексаў дазволіла экспартаваць у 
Аўстрыю, Расію і Украіну 115 адзінак абста
лявання. Прадукцыя ўкаранёная на 75 прад
прыемствах Рэспублікі Беларусь. 

Навуковай школай фізікі цвёрдага 
 цела і паўправаднікоў распрацавана тэо
рыя і створаны метады іоннапрамянёвага 
легі равання паўправаднікоў, металаў і іншых 
матэрыялаў. Створана сістэма скразнога 
камп’ютарнага мадэлявання тэхналогій 
мікра і нанаэлектронікі. Даследаваны 
 працэсы дэфектаўтварэння ў крышталях 
крэмнію, арсеніду галію і фасфіду індыю. 
Распрацаваны прынцыпы кіравання анты
каразійнымі і каталітычнымі ўласцівасцямі 
матэрыялаў, новыя метады атрымання 
 звышцвёрдых і зносастойкіх матэрыялаў, а 
таксама тэхналагічныя працэсы вырошч
вання буйных сінтэтычных алмазаў інстру
ментальнага і прыборнага прызначэння. 
Створаны новыя вырабы на аснове пры
родных і сінтэтычных алмазаў для выка
рыстання ў машынабудаванні і электроннай 
тэхніцы. Адзін з новых напрамкаў звязаны  
з распрацоўкай шматэлементных пера лам
ляльных рэнтгенаўскіх лінзаў. Аптычныя 

 ўласцівасці распрацаваных лінзаў былі да
следаваны на сінхратронах у ЗША, Японіі, 
Германіі, Кітаі, Францыі, Расіі. Стварэнне 
крамянёвай аптапары, над чым мы сёння 
працуем, здзейсніць прарыў у электроніцы 
на аснове крэмнію.

Навуковай школай радыёфізікі і ін-
фарматыкі на аснове вывучэння ўзаема
дзеяння ЗВЧвыпраменьвання з дыэлек
трычнымі матэрыяламі распрацаваны но 
выя метады аналізу іх фізічных уласцівас 
цяў і параметраў, што дазволіла стварыць 
радыё галаграфічныя тэхнічныя сродкі для 
бескантактавага вымярэння вільготнасці, 
масы, шчыльнасці, таўшчыні і іншых харак
тарыстык дыэлектрычных матэрыялаў. Уве
дзены ў эксплуатацыю аўтаматызаваныя 
комплексы радыяцыйнага кантролю ў зонах 
адчужэння Чарнобыльскай АЭС, Ровенскай 
АЭС, Ігналінскай АЭС, Смаленскай АЭС і Бе
ларускай АЭС. Створаны ультрагукавыя 
расхадамеры вадкасці і газу высокай да
кладнасці, наладжаны іх серыйны выпуск. 
Распрацавана комплексная методыка раз
ліку электрадынамічных параметраў радыё
паглынальных пакрыццяў і метады іх вы
мярэння, тэхналогія вырабу розных тыпаў 
радыёпаглынальных матэрыялаў на аснове 
кампазіцыйных матэрыялаў з тэхнічнымі і 
эксплуатацыйнымі характарыстыкамі, якія 
не саступаюць найлепшым сусветным  
аналагам. Арганізавана дробнасерыйная 
выт ворчасць паглынальнікаў. Распрацаваны 
 алгарытмы і праграмнае забеспячэнне  
гнуткіх інфармацыйных тэхналогій, прызна
чаныя для інфармацыйнааналітычных сіс
тэм кіравання, статыстычнай інфармацый
най сістэмы Рэспублікі Беларусь для пад
трымкі прыняцця рашэнняў у розных сферах 
дзяржаўнай і гаспадарчай дзейнасці. Для 
развіцця электратранспарту сёння распра
цоўваем магутныя эфектыўныя крыніцы сіл
кавання для зарадных станцый. 

Навуковай школай аэракасмічных 
 даследаванняў развіты сістэмны падыход 
да ўдасканалення тэхналогій дыстанцый 
нага маніторынгу прыродных утварэнняў і 
антрапагенных аб’ектаў (метады, апаратура, 
метралогія, алгарытмы апрацоўкі даных), 
неабходных для эфектыўнага рашэння як 
фундаментальных, так і прыкладных задач. 
Укаранёныя ў розных міністэрствах і ве
дамствах Рэспублікі Беларусь і Расійскай 
Федэрацыі прыборы высокага спектраль
нага разрознення бачнага, блізкага і сярэд
няга ІЧдыяпазонаў для даследавання ап
тычных характарыстык розных штучных і 
прыродных аб’ектаў і асяроддзяў з космасу, 

з авіяцыйных платформаў, у наземных і ла
бараторных умовах. Распрацаваны відэа
спектральныя сістэмы аптычнага дыстан
цыйнага зандзіравання авіяцыйнага (ВСК 2, 
АСК ЧС, АВІС) і касмічнага базавання («Гема 
2 відэа» на арбітальным комплексе «МІР», 
ВФС 3М, БВК «Фатонгама», ФСС (расійскі 
сегмент МКС). Па дамове з «Ракетнакасміч
най карпарацыяй „Энергія“ імя С. П. Кара
лёва» выраблены і дастаўлены на борт МКС 
лётны ўзор сістэмы арыентацыі відэаспек
тральнай апаратуры «САВА1426», з дапа
могай якой у сту дзені 2020 г. на МКС пача
ліся здым кі па адпрацоўцы наземнакас
мічнага маніторынгу прагнозу развіцця пры
родных і тэхнагенных катастроф у рамках 
касмічнага эксперыменту «Ураган». Ство
раны метралагічны комплекс «Камелія М», 
акрэдытаваны Дзяржстандартам Рэспублікі 
Беларусь як калібравальная лабараторыя. 

– Яшчэ А. Н. Сеўчанка заклаў трады-
цыю цеснай пераемнасці і сувязі інстыту-
та з фізічным факультэтам і факультэтам 
радыёфізікі і камп’ютарных тэхналогій.  
У чым гэта кааперацыя выяўляецца?

– Інстытут ствараўся на базе навукова
даследчай лабараторыі паўправадніковай 
тэхнікі, лабараторый ядзернай фізікі і фізіч
най электронікі, а таксама навуковых груп 
іншых кафедраў БДУ. Да таго часу ў лаба
раторыях, на кафедрах склаліся моцныя 
школы і калектывы навукоўцаў у галіне оп
тыкі і спектраскапіі, радыёфізікі і электрон
нага прыборабудавання, акустыкі, фізікі 
паўправаднікоў. Гэтыя навукоўцы і ўзначалілі 
тры першыя аддзелы ў інстытуце – фізікі і 
тэхнікі паўправаднікоў, электрамагнітных 
з’яў і электронных сістэм. Факультэты ад 
далі найлепшых сваіх маладых даследчыкаў 
у лабараторыі інстытута. 

Інстытут рос і развіваўся. Надышоў час, 
калі ён пачаў аддаваць факультэтам сваіх 
спецыялістаў. Так, загадчыкамі практычна 
ўсіх кафедраў на факультэце радыёфізікі 
сталі выхадцы з НДІ ПФП. На фізічным 
 фа культэце кафедры аптычнага профілю 
 ўзначалілі навукоўцы інстытута. Вось такая 
ўдзячная зваротная сувязь. 

Сёння інстытут з’яўляецца базай БДУ для 
выканання навуковых прац, падрыхтоўкі і 
 павышэння кваліфікацыі навуковапедага
гічных кадраў у сферах фізікі, радыёфізікі, 
інфарматыкі, навуковага прыборабудаван
ня, электронікі, акустыкі і хімічнай тэхналогіі. 
Штогод да навуковых даследаванняў, напі
сання курсавых і дыпломных прац, вытвор
чай практыкі прыцягваецца больш за 80 
студэнтаў, магістрантаў і аспірантаў БДУ і 

іншых ВНУ. У навучальным працэсе на фізіч
ным факультэце і факультэце радыёфізікі і 
камп’ютарных тэхналогій штогод удзельні
чаюць звыш 40 супрацоўнікаў інстытута. 

– Вядома, што Ваш інстытут плённа 
супрацоўнічае з расійскай карпарацыяй 
«Раскосмас», а хто яшчэ Вашы асноўныя 
партнёры за мяжой і ў Беларусі? 

– У галіне фізікі і тэхналогіі вадкіх крыш
таляў інстытут падтрымлівае добрыя ад
носіны з навуковымі арганізацыямі КНР. 
 Сёння вельмі шчыльна ў шэрагу праектаў 
супрацоўнічаем з фірмай «Самсунг». У пра
мысловым засваенні ультрагукавой расхо
даметрыі супрацоўнічаем з расійскімі прад
прыемствамі. Шырокае выкарыстанне рас
працаваных у інстытуце радыёпаглынальных 
матэрыялаў знайшло прымяненне ў Расіі і 
Беларусі для будаўніцтва бязрэхавых камер. 
Рэнтгенаўскія лінзы, якія вырабляюцца ў 
 інстытуце, камерцыйны прадукт, які выка
рыстоўваецца ў ЗША і Францыі. Тэхналагіч
ныя комплексы вымярэння вільготнасці, 
масы, шчыльнасці, таўшчыні папяровага 
 палатна распрацоўваюцца і пастаўляюцца 
на прадпрыемствы Беларусі і Расіі. Магут
ныя імпульсныя крыніцы сілкавання рас
працаваны для выпрабавальнага цэнтра 
 ракетнакасмічнай прамысловасці РФ. 

– Якім бы Вы хацелі бачыць НДІ ПФП 
праз пяць гадоў? Ці ёсць перспектывы  
ў паляпшэнні тэхнічнай базы і інтэлек-
туальнага патэнцыялу? 

– Хацеў бы бачыць НДІ ПФП у прыгожым 
адрамантаваным будынку. Імкнёмся раз
віваць матэрыяльнатэхнічную базу лаба ра
торый. Сёлета мы набываем абсталяванне  
і прыборы на 2,3 млн рублёў.

Аднак галоўным пытаннем сёння з’яў
ляецца прыцягненне маладых даследчыкаў  
у інстытут, падрыхтоўка і абарона імі ды   
сер тацыйных прац. Сёлета чакаем абароны 
дзвюх кандыдацкіх дысертацый. 

Навука – гэта лад жыцця. Кожны малады 
чалавек, які хоча прысвяціць сябе служэнню 
ёй, павінен мець высокі ўзровень пад
рыхтоўкі, пастаяннае жаданне вучыцца.

Сённяшні дзень патрабуе ад даследчы  
ка ведаў у шырокай сферы – матэрыяла
знаўства, фізіка, інфарматыка. Сукупнасць 
гэтых уласцівасцяў і навуковая школа,  
ка лектыў паважных навукоўцаў нашага  
інстытута забяспечваюць паспяховае 
фарміраванне навукоўца і дазваляюць на 
высокім узроўні вырашаць актуальныя 
навуковатэхнічныя задачы.

кацярына кардаШ

Здабыткі і перспектывы 
НДІ ПФП імя А. Н. Сеўчанкі
Электратранспарт, рэнтгенаўская оптыка, 

ВК-матэрыялы, радыёпаглынальнікі і інш.

Інстытут прыкладных фізічных 
праблем імя А. Н. Сеўчанкі БДУ 
адзначае сёлета 50годдзе. 
Дырэктар НДІ Пётр КУЧЫНСКІ 
распавёў пра галоўныя 
дасягненні, навуковае 
супрацоўніцтва і планы. 
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(САІУ) магчымасці стажыроўкі або 
экскурсіі ў Жэневу для пераможцаў 
алімпіяды. Але пакуль эпідэміяла
гічная сітуацыя перашкаджае рэа
лізацыі нашых смелых ідэй, – 
адзначае Дзмітрый Леанідавіч. –  
У нашых планах выдаць зборнік 
творчых работ удзельнікаў алім
піяды. Яшчэ мы хочам у наступным 
годзе арганізаваць два асобныя 
напрамкі для школьнікаў і студэн
таў, таму што цікавасць ёсць з 
абодвух бакоў. Потым ужо можна 
думаць пра стварэнне міжнарод
най алімпіяды. 

дыяна УргаНаВа, старшы 
выкладчык кафедры прававых і 
гуманітарных дысцыплін інсты-
тута бізнесу БдУ, арганізатар 
алімпіяды:

– Мы часта адштурхоўваемся  
ад тэматыкі года, якую абвяшчае 
САІУ. Летась, напрыклад, была тэ
матыка «Інавацыі для зялёнай 
 будучыні», сёлета яе прысвяцілі 
малому і сярэдняму бізнесу – «У 
свеце інтэлектуальных правоў». 
Яшчэ мы эксперыментуем з фор
мамі прадстаўлення конкурсных 
работ. Напрыклад, спачатку шко
льнікі пісалі эсэ «Роля інтэлекту
альнай уласнасці ў развіцці гра
мадства», на наступны год мы   
ўвялі тры напрамкі – літаратурныя, 
аўдыявізуальныя творы і творы 
 дызайну. У гэтым годзе ў нас былі 
толькі літаратурныя творы. Мы 
 хацелі, каб удзельнікі алімпіяды 
зразумелі, што любая тэкставая 
інфармацыя і само выражэнне ідэі 
абараняюцца аўтарскім правам. 
 Інтэлектуальная ўласнасць з’яў 
ля ецца асновай бізнесу, таму што 
мы ўжо пераходзім на той этап 
развіцця, калі эканоміка ведаў 
 ста новіцца галоўнай канцэпцыяй 
сучаснага грамадства. Сёлета 
 ўдзельнікаў было 114, з кожным 
 годам іх колькасць павялічваецца. 
Усе нашы студэнты вывучаюць на 
другім курсе дысцыпліну «Асновы 
кіравання інтэлектуальнай улас
насцю», якая дае ім пачатковыя 
веды ў гэтай галіне. Акрамя таго,  
у нас у Інстытуце бізнесу плану
ецца адкрыццё праграмы пера
пад рыхтоўкі па інтэлектуальнай 
уласнасці.

ксенія СітНік

ся, што гэта будзе цікава. На пер
шым этапе было складана, бо ўся 
інфармацыя стала новай для мяне, 
і з яе трэба не навуковы артыкул 
зрабіць, а менавіта творчую працу. 
На шчасце, з паглыбленнем у наву
ковыя аспекты тэмы мне дапамаг
ла настаўніца, я таксама ўвесь час 
нешта шукала ў інтэрнэце. Другі 
этап быў ужо лягчэйшы, і вось я  
ў фінале! Да алімпіяды, дарэчы, 
ніколі не чула пра Інстытут бізнесу, 
але цяпер думкі пра паступленне 
сюды з’явіліся. Дакладна сказаць 
не магу, ці буду я сюды паступаць, 
але наогул тэма інтэлектуальнай 
уласнасці мяне вельмі зацікавіла. 

Добра, што алімпіяда выклікае 
цікавасць не толькі да сваёй тэма
тыкі, але і да БДУ цалкам, бо пра
фарыентацыйны момант не менш 
важны. Атрымліваецца, што ва 
ўніверсітэт будуць паступаць са
праўды матываваныя школьнікі, 
якія ўжо маюць дастатковыя база
выя веды. Аднак асноўная задача 
алімпіяды не ў прыцягненні новых 
абітурыентаў, якіх у Інстытуце 
 бізнесу і без таго нямала, а ў фар
міраванні цікавасці моладзі да 
сферы аўтарскіх правоў – прычым 
гаворка ідзе не толькі пра школь
нікаў.

дзмітрый гУЛякЕВіЧ, загад-
чык кафедры прававых і гума-
нітарных дысцыплін інстытута 
бізнесу БдУ: 

– Ужо некалькі гадоў мы спрабу
ем перанесці вопыт розных краін 
на нашы рэаліі і стварыць сістэму 
кіравання інтэлектуальнай уласна
сцю ва ўніверсітэтах, навуковых 
установах, лабараторыях, – распа
вядае Дзмітрый Леанідавіч. – Такім 
чынам, ужо навучаючыся ў ВНУ, 
студэнт разумеў бы, што ён можа 

веды дакладна спатрэбяцца. Такія 
мерапрыемствы павінны право
дзіцца не толькі ў  межах факуль
тэта, але і ўсяго ўніверсітэта. 

Несумненны плюс алімпіяды – 
тое, што ўдзельнікі адначасова 
праяўляюць сябе не толькі ў якасці 
спецыялістаў у сферы аўтарскага 
права і інтэлектуальнай уласнасці, 
але і з творчага боку. Менавіта гэта 
і спадабалася пераможцы мінулага 
года ірыне ЖаўНяроВіЧ, сту
дэнтцы 3 курса Інстытута бізнесу: 

– Спачатку я не была ўпэўненая, 
што мне гэта цікава, але мне спа
дабаўся фармат правядзення. На 
першым этапе трэба было прад
ставіць творчую працу, у тым ліку 
быў варыянт напісаць вершы. Вер
шы я пішу ўжо даўно, і мне гэта 
падышло. У алімпіядзе са мной 
 удзельнічала шмат школьнікаў, і  
таму, зразумела, перавага была  
на маім баку, бо ў школах няма 
прадметаў, звязаных з інтэлекту
альнай уласнасцю. Мы ж ва ўні
версітэце якраз у той час вывучалі 
«Асновы кіравання інтэлектуаль
най уласнасцю», і я ў тэме разбіра
лася. Удзел у алімпіядзе дапамог 
замацаваць тыя веды, якія атры
мала ў рамках гэтай дысцыпліны.  
Я сама чалавек творчы, таму мне 
было важна ведаць, як абараняць 
свае правы, як рэгулюецца зако
нам выкарыстанне чужых прац, і  
г. д. Зараз усведамляю, што гэта 
быў адзін з самых цікавых і – што 
немалаважна – карысных і прак
тыкаарыентава ных прадметаў на 
курсе! Зараз, перш чым выкласці 
нешта ў інтэрнэт, лаўлю сябе на 
думцы, што  пракручваю ў галаве 
атрыманыя пра аўтарскія правы 
веды. Вельмі важна арыентавацца 
ў такіх рэчах, таму што мы з імі  
сутыкаемся кожны дзень. 

Аднак, нягледзячы на відавоч
ную перавагу студэнтаў у тэарэ
тычнай падрыхтоўцы, сёлета пера
можцай алімпіяды стала навучэн
ка 10 класа Калодзішчанскай СШ 
Маргарыта МяШко: 

– У алімпіядзе ўсяму нашаму 
класу прапанавала паўдзельнічаць 
настаўніца гісторыі, але ў выніку 
пагадзілася толькі я. Мне падало

Простыя і, здавалася б, зразу
мелыя правілы сучаснага свету: 
выстаўляеш свае працы на ўсе  
а гульны агляд – будзь гатовы іх 
абараняць. Незаконна выкарыс
тоў ваеш чужыя працы – нясі ад
казнасць. Гэта актуальна не толь  
кі для лю дзей творчых прафесій, 
але і для ўсіх, хто нават проста 
карыстаецца інтэрнэтам, бо ў ХХІ 
стагоддзі мы літаральна ўсюды  
сутыкаемся з вынікам чыіхсьці 
творчых высілкаў. Таму так важна 
распаўсюджваць веды пра тое, як 
абараняць свае правы ў сферы  
інтэлектуальнай уласнасці. Гэтую 
няпростую задачу ўжо трэці год 
паспяхова выраша юць выклад 
чыкі Інстытута бізнесу БДУ, арга ні
зоўваючы рэспубліканскую алім
піяду «Інтэлектуальная ўласнасць 
– аснова бізнесу» для школьнікаў  
і студэнтаў. Сёлета  ўзнагароды  
атрымалі юнакі і дзяўчаты з роз 
ных куткоў Беларусі:  Гомеля, Грод
на, Рагачова, Добруша, Узды, Ка
лодзішчаў, Барысава і не толькі.

Сёлета для ўдзелу ў алімпіядзе 
было неабходна стварыць мастацкі 
твор, прысвечаны тэме аўтарскіх 
правоў і інтэлектуальнай уласна
сці. На другім этапе алімпіяднікі ў 
змадэляванай сітуацыі абаранялі 
свае працы ў «судзе», а таксама 
дэманстравалі ўзровень тэарэ
тычнай падрыхтоўкі, выконваючы 
тэсты па тэматыцы конкурсу. З 
гэтымі задачамі паспяхова спра
віўся студэнт 4 курса юрыдычнага 
факультэта БДУ Віктар ШатЭр-
Нік, які заняў 2 месца ў агульным 
рэйтынгу пераможцаў: 

– Сферай інтэлектуальнай улас
насці цікаўлюся з трэцяга курса, 
калі пісаў курсавую па гэтай тэме, 
потым было выступленне на кан
ферэнцыі. Чым далей – тым ціка
вей, і вось ужо на базе напрацава
нага матэрыялу пішу дыплом. У 
алімпіядзе самым цяжкім для мя
не быў першы тур, таму што гэта 
ўсё ж такі творчая праца, а пад
рыхтоўка тэзісаў на другім ужо 
была непасрэдна па юрыдычнай 
спецыялізацыі, гэтаму нас вучаць 
на 34 курсах. Сваім вынікам зада
волены, на практыцы мне гэтыя 

Навацыі

Студэнты могуць 
камерцыялізаваць 
свае інтэлектуальныя 
працы (курсавыя, 
дыпломныя) і рабіць  
іх больш якасна

«Бізнес – гэта ідэі, 
якія трэба ўмець адстойваць»

Чаму нават школьнікам 
важна ведаць пра 
свае правы ў галіне 
інтэлектуальнай 
уласнасці. Як гэтыя веды 
могуць спатрэбіцца 
ў жыцці, распавялі 
пераможцы і арганізатары 
рэспубліканскай 
алімпіяды 
«Інтэлектуальная 
ўласнасць – аснова 
бізнесу».

стварыць інтэлектуальны прадукт і 
зарабіць на ім. Гэта ж дадатковы 
рычаг для раскрыцця асобы, калі 
студэнт, выконваючы працу, ведае 
пра камерцыялізацыю і, адпавед
на, надае сваім інтэлектуальным 
працам (сюды можна аднесці і 
 напісанне курсавых і дып ломных 
работ) больш увагі і робіць іх   
больш якасна. 

Дзмітрый Леанідавіч – галоўны 
арганізатар алімпіяды «Інтэлекту
альная ўласнасць – аснова бізне
су» і яе стваральнік: 

– Вось ужо тры гады мы право
дзім нашу алімпіяду, і трэба больш 
прыцягваць людзей да гэтай 
сферы, якой у краіне пакуль нада
ецца недастаткова ўвагі. Ёсць па
тэнтны орган, Нацыянальны цэнтр 
інтэлектуальнай уласнасці (НЦІУ). 
Ёсць сістэма кіравання, але мы  
не чуем пра відавочныя вынікі. 
Яшчэ дзесяць гадоў таму ў нас 
было арганізавана супрацоўніцтва 
з юрыдычнай гімназіяй, я рыхта  
ваў школьнікаў да алімпіяды па  
інтэлектуальнай уласнасці, якую 
праводзіла Расійская акадэмія  
інтэлектуальнай уласнасці. Нашы 
хлопцы і дзяўчаты праходзілі ў 
 фінал і нават перамагалі. Больш  
за тое, тром вучням рабілі пра
панову вучыцца ў гэтай акадэміі, 
але ў выніку пагадзілася толькі  
адна дзяўчына. Іншая былая алім
піядніца, дарэчы, цяпер працуе ў 
Мі ністэрстве юстыцыі і была ў ка
місіі алімпіяды гэтага года. Я даў
но марыў, каб і нашы школьнікі 
цікавіліся пытаннямі вывучэння  
інтэлектуальнай уласнасці, таму  
што ў ВНУ ёсць хоць бы такія 
дысцыпліны, а ў школах іх не вы
кладаюць наогул. А яны важныя,  
бо моладзь актыўна карыстаецца 
інтэрнэтам, размяшчае там фа
таграфіі, тэксты, абменьваецца 
рознымі тэкставымі паведамлен
нямі. Маладым  важна разумець, 
якім чынам можна абараніць вы
нікі сваёй інтэлектуальнай працы, 
бо бізнес – гэта ідэі, а ідэі трэба 
ўмець адстойваць. 

У першы год правядзення алім
піяды мы запрашалі толькі школь
нікаў, а да другой прыцягнулі і 
студэнтаў. Вядома, мы пастаралі
ся, каб наша алімпіяда адрозні
валася ад расійскай. Нас пад
трымлівае Нацыянальны цэнтр 
прававой інфармацыі. Яго супра
цоўнікі і падарункі ўдзельнікам  
перадалі, і выступалі экспертамі 
журы. Спецыялісты НЦІУ таксама, 
пачынаючы з першай алімпіяды, 
былі ў складзе аргкамітэта і штогод 
удзельнічаюць у праверцы работ. 

Мы абмяркоўвалі з куратарам 
па Беларусі ў Сусветнай аргані
зацыі інтэлектуальнай уласнасці 
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рэдактар Сяргей Сяргеевіч ШаФаЛоВіЧ

Карэктар Ганна Яўгенаўна РАК

Баль выпускнікоў

Ад нас з 2021, для вас у 2121
Урачыстая цырымонія 
ганаравання выбітных 
студэнтаў і закладання 
капсулы часу прайшла падчас 
Балю выпускнікоў 24 чэрвеня 
з удзелам кіраўніцтва БДУ.

Кульмінацыйным момантам вечара стала 
віншаванне выпускнікоў 2021 года са 
100годдзем БДУ. Напярэдадні значнай 
юбілейнай падзеі яны перадалі рэктару 
сімвалічную капсулу часу з пісьмовым 
пасланнем і пажаданнямі для будучых 
студэнтаў. Захоўвацца яна будзе ва ўні
версітэце цягам ста гадоў да 2121 года.

У пасланні высока ацэнена магчымасць 
цяперашняга пакалення вучыцца ў адной  
з самых аўтарытэтных ВНУ, якая ўвахо
дзіць у 1 % найлепшых універсітэтаў свету. 
Таксама выказана падзяка выкладчыкам, 
навукоўцам і супрацоўнікам БДУ за іх 
адданасць прафесіі і карпаратыўным 
традыцыям, напаўненне глыбокім змес
там і сэнсам універсітэцкай адукацыі і 
ўпэўненасць, што ў ведах – сіла!

У якасці пажаданняў сказаны словы  
з гонарам насіць статус студэнта БДУ і 
рабіць свой унёсак у яго развіццё.

Падчас святочнага вечара былі 
ўзнагароджаны выпускнікі, якія за гады 
навучання паказалі высокія вынікі ў 
навуковадаследчай, навучальнай, гра
мадскай, культурнай і спартыўнай дзей
насці ўніверсітэта. 

Рэктар БДУ Андрэй Кароль у сваім 
віншаванні падкрэсліў адметнасць 
цяперашняга выпуску, бо ён адбыўся ў 

стогадовы юбілей універсітэта. Гэта 
асабліва ганарова і ўрачыста. Рэктар 
пажадаў усім выпускнікам 2021 года не 
губляць сувязі з альмаматар і выклад
чыкамі, дасягаць пастаўленых мэт, 
спрыяць умацаванню ўніверсітэцкіх і 
жыццёвых каштоўнасцяў.

20 навучэнцаў былі ганараваны тыту ла 
«Найлепшы выпускнік БДУ» з уручэннем 
дыпломаў і статуэтак. Сярод іх: Надзея 
Лазерка (біялагічны факультэт), Антон 
Анісенка (ваенны факультэт), Філіп 
Шыдлоўскі (факультэт геаграфіі і геа
інфарматыкі), Ганна Гукіш (факультэт 
журналістыкі), Кірыл Платонаў (гістарычны 
факультэт), Алена Кліцунова (ММФ), 
Уладзіслаў Бейнар (ФМА), Лізавета 
Манжуліна (ФПМІ), Анастасія Гарбунова 
(ФРКТ), Наталля Даргель (ФСК), Вікторыя 
Рубчэня (ФФСН), Анатоль Кохан (фізічны 
факультэт), Аліна Берднік (філалагічны 
факультэт), Дзмітрый Мураўскі (хімічны 
факультэт), Вікторыя Бароўская (эка
намічны факультэт), Паліна Чаранкевіч 
(юрыдычны факультэт), Кацярына 
Макарэвіч (Інстытут бізнесу), Джэсіка 
Міронава (МДЭІ імя А. Д. Сахарава), 
Вольга Качанава (Інстытут тэалогіі імя  
св. Мяфодзя і Кірыла), Георгій Бухаў 
(юрыдычны каледж).

Таксама 20 выпускнікоў абвешчаны 
«Зоркамі БДУ». Гэта: Ганна Майсеенка 
(біялагічны факультэт), Арцём Касцючык 
(ваенны факультэт), Артур Супрэнь 
(факультэт геаграфіі і геаінфарматыкі), 
Анастасія Рудзкая (факультэт жур
налістыкі), Юрый Тамковіч (гістарычны 
факультэт), Міхаіл Саланенка (ММФ), 

Уладзіслава Трашко (ФМА), Уладзіслаў 
Кізянкоў (ФПМІ), Вікторыя Шамкіна 
(ФРКТ), Вікторыя Высоцкая (ФСК), Ганна 
Іванова (ФФСН), Андрэй Селіванаў 
(фізічны факультэт), Уладзімір Палішчук 
(філалагічны факультэт), Дар’я Зямчонак 
(хімічны факультэт), Аляксандра Наву 
мава (эканамічны факультэт), Мерген 
Елыеў (юрыдычны факультэт), Мілана 
Любецкая (Інстытут бізнесу), Юлія Жынко 
(МДЭІ імя А. Д. Сахарава), Паліна 
Чарнецкая (Інстытут тэалогіі імя св. 
Мяфодзія і Кірыла), Павел Бычкоўскі 
(юрыдычны каледж).

«Студэнцкімі лідарамі БДУ» пры
знаны Анастасія Дышлевіч, Ангеліна 
Федасенка, Міхаіл Дзегцярэнка, Ала 
Валюк (філалагічны факультэт), Ульяна 
Бычкова і Аляксандра Бабак (ФМА),  
Міхал Мальцаў (гістарычны факультэт), 
Юрый Давідовіч (факультэт геаграфіі і 
геаінфарматыкі), Максім Цюцянькоў 
(факультэт журналістыкі), Ганна Пара
монава (хімічны факультэт), Анастасія 
Лабацэвіч (юрыдычны факультэт), Аляксей 
Мендэль (МДЭІ імя А. Д. Сахарава).

Скончыўся ўрачысты вечар музычным 
канцэртам з яскравымі танцамі.

Сёлета дыплом БДУ бакалаўра 
атрымаюць звыш 4700 чалавек, з якіх 3680 
скончылі дзённае аддзяленне і 1092 – 
завочнае. У ліку выпускнікоў 273 замежнікі 
з 17 краін, уключаючы Кітай, Таджыкістан, 
Украіну, Турцыю, Нігерыю, Азербайджан, 
Эквадор і інш. Упершыню адбыўся выпуск 
78 кітайскіх грамадзянаў сумеснага 
кітайскабеларускага інстытута ДПУ і БДУ.

Пасланне для будучых студэнтаў


