
ЗАДАННІ ДЛЯ КІРУЕМАЙ САМАСТОЙНАЙ РАБОТЫ 

 

Падчас выкладання курсу, для лепшага засваення і кантролю ведаў, 

прапануецца па ўзгадненню навучальнай групы студэнтаў і выкладчыка ў 

гібкім фармаце выканаць наступныя заданні, што складаюць КСР. 

1. Пісьмовая работа ці рэферат. 

2. Адказ на калоквіўме па выбранай тэме (ці 2-х тэмах), што ўваходзяць 

у лекцыйны курс альбо разглядаюцца на практычных занятках. 

3. Эссэ (абавязковае).  

 

Тэмы 

для выканнання дадатковага пісьмовага задання,  

рэферату, альбо адказу на калоквіўме 

(па ўзгадненню выкладчыка і студэнтаў) 

 

1. Навуковая спадчына Альбрэхта Дзюрэра. 

2. Навуковая спадчына Леанарда да Вінчы. 

3. Мікалай Капернік як заснавальнік сучаснай навукі. 

4. Джыралома Кардана — навуковец, інжынер, вынаходнік. 

5. Агасціна Рамелі і яго «Разнастайныя і майстэрскі зробленыя 

машыны». 

6. Іяган Кеплер і яго тры законы руху планет вакол Сонца. 

7. Навуковая спадчына Галілеа Галілея. 

8.  Выбітны чэшскі вучоны Новага часу Іяган Маркус Марцы. 

9.  Хрысціян Гюйгес і яго тэхнічныя вынаходніцтвы. 

10. Блэз Паскаль — вучоны і інжынер-практык. 

11. Навуковая спадчына Роберта Гука. 

12. Іссак Ньютан і яго «Матэматычныя асновы натуральнай філасофіі» 

13. Навуковая спадчына Готфрыда Вільгельма Лейбніца. 

14. Навуковая спадчына Якаба Бернулі і Іягана Бернулі. 

15. Навуковая спадчына Рэнэ Дэкарта. 

16. Леанард Эйлер і яго навуковая спадчына.   

17. Навуковая спадчына Жана Лерона Д’Аламбера. 

18. «Энцыклапедыя» Д. Дзідро і Ж. Д’Аламбера ў гісторыі навукі, ведаў, 

тэхнікі і тэхналогій. 

19. Якаб Леапольд і яго шматтомная праца «Тэатр машынаў». 

20. Французскі вучоны Лазар Карно і вылучэнне механікі ў асобную 

навуку. 

21. Англійскі вынаходнік Джэймс Уат. 

22. Амерыканскі вынаходнік Олівер Івенс. 

23. Амерыканскі вынаходнік Роберт Фултан. 

24. Амерыканскія вынаходнікі браты Уілбур і Орвіл Райт. 

25. Французскі фынаходнікі інжынер Аляксандр Густаў Эйфель. 

26. Жан Лагранж — заснавальнік аналітычнай механікі. 



27. Піер Сімон Лаплас і яго «Нябесная механіка». 

28. Выбітны ўкраінскі інжынер ХІХ ст. Міхаіл Астрадрадскі. 

29. Брытанскі матэматык і вынаходнік Чарльз Бэбідж. 

30. Ада Лаўлес — першы праграміст. 

31. Вядомы нямецкі фізік ХІХ ст. Генрых Герца. 

32. Вытатныя вынаходнікі і інжынеры Томас Эдысан і Мікола Тэсла. 

33. Альберт Энштэйн і яго «Асновы агульнай тэорыі адноснасці». 

34. Макс Планк і яго роля ў развіцці сучанай навукі. 

35.  Марыя Складоўская-Кюры і Пьер Кюры іадкрыццё 

радыяактыўнасці. 

36. Вынаходнік і пераўтваральнік свету Генры Форд. 

37. Выбітны беларускі геолаг ХІХ ст. Ігнат Дамейка. 

38. Навуковая спадчына і грамадская дзейнасць Соф’і Кавалеўскай. 

39. Якуб Наркевіч-Ёдка ў гісторыі беларускай навукі. 

40. Яўхім Карскі як выдатны даследчык беларускай мовы і культуры. 

41. Выдатны вынаходнік ХХ ст. Стыў Джобс. 

42. Выдатны вынаходнік ХХІ ст. Ілан Маск. 

43.  Нільс Бор і развіццё квантавай фізікі ў ХХ ст 

44. Савецкі і беларускі інжынер-канструктар Павел Сухі. 

45. Амерыканскі і беларускі фізік Барыс Кіт. 

46. Выдатны беларускі біёлаг Васіль Купрэвіч. 

47. Апошнія дасягненні расшыфроўка геному чалавека. 

48. Апошнія ывыдатныя дасягненні касманаўтыкі (астраноміі, хіміі, ці 

інш. галіны ведаў –– у залежнасці ад спецыяльнасці студэнтаў) 

49. Перспектывы CRISPR-тэхналогіі. 

50. Выдатны сучасны інжынер-біёнік Хью Хэр. 

 

Прыкладныя тэмы эсэ 

 

1. Навейшыя дасягненні біяінжынерыі і пытанне этычнасці іх 

выкарыстання. 

2. Сучасныя дасягненні ў астраноміі і перспектывы каланізацыі 

чалавекам іншых планет. 

3. Сучасныя дасягненні ў геалогіі і асваенні сушы і мора. 

4. Актуальныя праблемы экалогіі. 

5. Што такое наасфера і як ў ёй выжыць чалавеку? 

6. Творы англійскага мастака ХІХ ст. Джона Марціна — жах і 

захапленне перад тэхнікай: як гэта адчуваецца сёння. 

7.  Найбольш запатрабаваныя веды ў маёй галіне навукі. 

8. Апошнія тэхнічныя навацыі і лёс чалавека. 

9. Ці заменіць віртуальная рэальнасць рэчаіснасць? 

10. Сучасная медыцына — яе магчымасці і выклікі для чалавека. 



11. Што можа стаць найбольш карысным у навуцы для сённяшняй 

Беларусі? 

12. Роля навейшых тэхналогій у маёй галіне навукі: разгляд асобных 

прыкладаў. 

13. Ці павінны быць межы ў навукова-тэхнічнай думкі і праектаў? 

14. Велічны тэхналагічны праект сучаснасці, чаму ён уражвае? 

15. Які механізм найбольш увасабляе прагрэс і чаму? 

 

Правілы афармлення КСР і інш. вучэбных працаў студэнтаў 

Выкананне розных пісьмовых, аўтарскіх і творчых працаў, у т.л. па 

дадатковых тэмах для калоквіўмаў, — з'яўляецца неад'емнай часткай 

сучаснага вучэбнага працэсу на розных факультэтах БДУ і, па вызначэнні 

нарматыўных дакументаў, «значным этапам навучання студэнтаў у вышэйшай 

вучэбнай установе», мэтай якой з'яўляецца фарміраванне прафесійных 

навыкаў навуковага даследавання ў студэнтаў. Такая праца (рэфераты і інш.) 

арыентавана на фарміраванне, замацаванне і развіццё ведаў і навыкаў па 

вучэбнаму курсу. Таксама тое спрыяе паглыбленню ведаў і набыццю навыкаў 

самастойнага даследавання і напісання аформленага тэксту студэнтамі.  

Звяртаючыся, напрыклад, да напісання рэферату студэнт з дапамогай 

навуковага кіраўніка павінен выразна пазначыць мэту даследавання — уяўны 

ці, дакладней, меркаваны вынік даследавання (тлумачэнне гістарычнага 

працэсу, з'явы або падзеі). Дасягненне пастаўле-най мэты павінна абапірацца 

на правільна і выразна сфармаваныя задачы. У якасці асноўных задач, 

пастаўленых перад студэнтам пры напісанні рэферату, можна вылучыць 

наступныя: 

 Набыццё навыкаў працы з рознымі тыпамі пісьмовых крыніцаў, 

за-сваенне прынцыпаў іх навуковага аналізу і абагульнення, метадаў здабы-

вання, асэнсавання і выкарыстання поўнай і аб'ектыўнай інфармацыі, якая 

змяшчаецца ў іх. 

 Авалоданне прыёмамі выразнага, яснага і пераканаўчага 

выкладання ў пісьмовай форме сваіх думак. 

 Фарміраванне творчых і сучасных падыходаў да арганізацыі і 

правядзення навуковых даследаванняў і накіраванасці на практычнае 

засваенне ведаў. 

 Высвятленне падрыхтаванасці студэнта для самастойнай працы (у 

тым ліку навуковай) ва ўмовах сучаснага вытворчасці, прагрэсу навукі, тэхнікі 

і культуры, і яго адпаведнасці сучаснаму ўзроўню вядзення навуковага 

даследавання. 

У выніку напісання самастойнай пісьмовай працы студэнт павінен 

умець: 

– самастойна працаваць з крыніцамі і літаратурай; 



– вармуляваць мэту, задачы працы, высновы, абгрунтоўваць акту-

альнасць абранай тэмы, структуру работы; 

– рабіць абгрунтаваныя высновы на падставе вывучанага 

матэрыялу; 

– валодаць элементарнымі метадамі вядзення даследавання; 

– выразна і паслядоўна выкладаць свае думкі ў пісьмовым вы-

глядзе, карыстацца навуковай тэрміналогіяй; 

– афармляць працу ў адпаведнасці з патрабаваннямі, што 

прад'яўляюцца да навукова-даследчых прац. 

Пры афапрмленні крусавых работ, рэфератаў і інш. пісьмовых прац 

студэнтаў могуць выкарыстоўвацца і прымацца да ўвагі тыя патрабаванні, што 

выкладзеныя ў вучэбна-метадычным дапаможніку, ажыццёўленным 

выкладчыкамі гістарычнага факультэта: «Курсавая і дыпломная працы, 

магістарская дысертацыя. Правілы падрыхтоўкі, афармлення і абароны: 

вучэб.-метад. дапаможнік» (Мінск: Выд. цэнтр БДУ, 2009; 2010). 

Рэферат павінна складацца з наступных элементаў: 

1) тытульны ліст; 

2) план (альбо змест); 

3) ўводзіны — кароткі пераказ сутнасці і запатрабаванасці у грамадстве 

дадзенай тэмы); 

4) асноўная частка; 

5) заключэнне; 

6) спіс выкарыстаных крыніц; 

7) дадаткі (пры неабходнасці). 

Аб'ём рэферату ці іншай патрабуемай працы студэнта па дадзенай 

дысцыпліне, як рэкамендуецца аўтрам-скаладальнікам вучэбнага курсу, 

павінен складаць 10–15 старонак фармату А4, выкананага праз 1,5 міжрадковы 

інтэрвал шрыфтам Times New Roman 14 pt. Працу рэкамендуецца ў выніковым 

варыянце сшываць ў папку-хуткасшывальнік. 
 


