
ТЭМА HVMAPA — СТРАТЭГІЯ РАЗВІЦЦЯ НАВУКОВА-ІНАВАЦЫЙНАЙ СФЕРЫ БДУ

S E I l P f C I I 9ІІ1ЕРСІТЭТ
ЗПЕРШЫХ КРЫНІЦ

У  адпаведнасці з рашэннем чэрвеньскага Вучонога совета ў 
БДУраспрацоўваецца комплекс мэтавых праграм рэалізацыі 
Стратэгіі развіцця на шага універсітэта на бліжэйшыя 7 гадоў. 
3  гэтага нумара наша газета пачынае цыкл публікацый, пры- 
свечаных сённяшняму стану і  перспектывам развіцця асноў- 
ных сфер дзейнасці універсітэта. Мы вельмі ўдзячны першаму 
прарэктару БДУ, прафесару Сяргею Кімавічу Рахманаву, які 
быў госцем рэдакцыі і  на працягу некалькіх гадзін цярпліва 
адказваў на пытанніжурналістаў. Падчас гэтай гутаркі нас 
найперш цікавілі не канкрэтныя проблемы развіцця універсі- 
тэцкай навукі, а пытанні стратэгіі, выбору шляху, па якім павінна 
ісціразвіццё навукова-інавацыйнай сферы БДУ.

— Як змянілася навукова- 
інавацыйная сфера універсітэ- 
та ў параўнанні з савецкім ча
сам?

— Галоўнае адрозненне за
ключаема ў тым, што тады уні- 
версітэцкая навука развівалася 
іначай — не па навукова-інава- 
цыйнай схеме, паспяхова рэалі- 
заванай толькі ў абароннай пра- 
мысловасці. Гэтая схема ўклю- 
чае развіццё навуковай ідэі да 
выпуску прадукту і яго рэаліза- 
цыі. Таму паняцце навукова-іна- 
вацыйнай сферы ўзнікла зусім 
нядаўна — пасля распаду Ca- 
вецкага Саюза, калі наша краіна 
сутыкнулася з неабходнасцю 
паспяховай рэалізацыі сваёй 
навукова-тэхнічнай прадукцыі на 
беларускім рынку і за мяжой. Гэ- 
тыя механізмы сталі ўкараняц- 
ца ў розныя сферы навуковай 
дзейнасці, і разам з паняццем на
вуковай сферы ўзнікла паняцце 
навукова-інавацыйнай сферы. 
Адначасова развіваліся і нашыя 
ўяўленні пра тое, што мы павін- 
ны рабіць ва універсітэце. У БДУ 
ідэя інавацый развіваецца даў- 
но. Пачаткам навукова-інавацый- 
най сферы ў нас былі даследа- 
ванні, якія праводзіліся ў шэра- 
гу навуковых інстытутаў, на фа
культетах, якія насілі прыклад- 
ны характер. Гэтыя даследаванні 
не завяршаліся да стадыі кан- 
чатковага прадукту, але ў інта- 
рэсах асобных прадпрыемстваў 
яны рэалізоўваліся і называліся 
гаспадарча-дагаворнымі.

Сёння мы па-іншаму бачым 
развіццё навукі ва універсітэце: 
разам з традыцыйнай навукай 
трэба развіваць такую, якая б 
забяспечыла стварэнне і рэалі- 
зацыю ўласнай навукова-тэхніч- 
най прадукцыі. Гэта адрознівае 
цяперашнюю сітуацыю ад таго,

што было нават 8 — 10 гадоў 
таму. У БДУ ёсць цяпер унікаль- 
ная навукова-інавацыйная сфера, 
якая ўключае ў сябе і фундамен
тальную навуку, і прыкладную, але 
таксама і вытворчасць. У струк
туру універсітэта ўваходзіць сет
ка высокатэхналагічных інава- 
цыйных прадпрыемстваў, якія сён
ня выпускаюць прадукцыю на 
9— 10 млн долараў у год. Прык- 
ладна на 1,5 млн долараў пра- 
даецца прадукцыі за мяжу. У не- 
каторых інстытутах, лабараторы- 
ях створаны невялікія вытворчыя 
ўчасткі, якія ў мініяцюры паўта- 
раюць ідэю нашых унітарных вы- 
творчасцяў. Так, лабараторыя ў 
НДІ прыкладных фізічньіх праб- 
лем, якую ўзначальвае прафесар 
М.А. Ксенафонтаў, вырабляе вы- 
сокатэхналагічную прадукцыю на 
суму, большую за 700 тыс. дола- 
раў у год. Гэта больш за шэраг 
унітарных прадпрыемстваў.

Змянілася і, сістэма кіраван- 
ня навукай, бо новая навуковая 
структура мае на ўвазе і змену 
сістэмы кіравання. Цяпер у сістэ- 
му кіравання універсітэтам ува- 
ходзіць не толькі планаванне 
навукова-даследчых работ і пад- 
рыхтоўка справаздач аб праве- 
дзенай працы, як было раней, але 
і эфектыўная сістэма кіравання 
самім працэсам навуковай дзей- 
насці: новыя канцэпцыі, новыя 
ідэі стварэння прадпрыемстваў, 
вытворчасцяў, шырокае ўзаема- 
дзеянне з партнёрамі за межамі 
універсітэта (у тым ліку і замеж- 
нымі), без якога ствараць такія 
вытворчасці немагчыма.

— Якія змены адбываюцца 
цяпер у сусветнай навуцы? Ha- 
колькі навуковая сфера БДУ 
развіваецца ў рэчышчы сусвет- 
ныхтэндэнцый?

— Сусветная навука не можа

Інавацыі БД9 -  гата актывы 
ўсёі вышзншай шнолы краіны

развівацца ў адрыве ад эка- 
номікі. Найбольш яркая сёння 
тэндэнцыя ў свеце — глабалі- 
зацыя. Ствараюцца магутныя 
эканамічныя групы, якія аб'яд- 
ноўваюць інтарэсы не адной 
нават краіны, а многіх буйных 
фірмаў, якія спрабуюць даміна- 
ваць на сусветным рынку і ў ад- 
паведнасці з гэтым інтэнсіўна 
развіваюць навукова-інавацый- 
ную сістэму. Таму навука ў све
це ператвараецца ў вырашаль- 
ны фактар развіцця: без яе сён
ня немагчымы ніводзін від дзей- 
насці, які датычыцца не толькі 
эканомікі, але і сістэмы кіраван- 
ня. Навуковая метадалогія прый- 
шла ў такія маленькія калекты- 
вы, як сям’я: без нармальнай на
вуковай метадалогіі немагчыма 
спланаваць бюджэт і дзейнасць 
нават такога невялікага элемен
та грамадства.

Калі ж казаць пра больш 
буйныя аб'яднанні, прадпрыем- 
ствы, дык сёння любая дзеючая 
структура, якая не мае навуко- 
ва-метадалагічнай асновы, асу- 
джаная на правал. Гэта даты- 
чыць усіх сфераў дзейнасці. Па- 
колькі роля навукі ўзрастае, дык 
яна ўсё больш арыентуецца на 
канчатковы вынік, на практыку. 
Таму ва ўсім свеце развіваецца 
тэндэнцыя да з ’яўлення новых 
утварэнняў на аснове навуковых 
ведаў, такіх як тэхнапаркі, цэнт- 
ры трансфераў тэхналогій — 
гэта тое, што стварае аснову 
рынкавай эканомікі. На базе 
такіх структур, ініцыятыў навукоў- 
цаў ствараецца новая эканоміка, 
прынцыпова адрозная ад раней- 
шай. У большасці краінаў, якія 
інтэнсіўна развіваюцца, да 80 % 
эканомікі складаюць малыя ці 
сярэднія прадпрыемствы з высо- 
кай дынамікай унутры прадпры- 
емства, якія маюць навукова-тэх- 
налагічную аснову. Такая тэн
дэнцыя ёсць і ў нашай краіне. 
Таму задача навукі ў Беларусі і 
універсітэце заключаецца ў тым, 
каб усё больш адпавядаць па- 
трабаванням рэальнага жыцця, 
патрабаванням эканомікі. Наву
ка становіцца ўсё больш пры- 
кладной.

3 другога боку, гэта зусім не 
здымае праблему падтрымкі 
высокага ўзроўню фундамен
тальных даследаванняў, бо іна- 
чай ні пра якую сур'ёзную наву
ку казаць не даводзіцца. Толькі 
сур’ёзны навуковы патэнцыял (у 
тым ліку і універсітэцкі) можа 
быць надзейнай базай для су- 
часнай інавацыйнай дзейнасці.

— Што азначае паняцце 
“ інавацыйны ланцужок”? Якія 
звёны ён мае? Якое з іх самае 
слабое?

— У гэтым ланцужку маюць 
значэнне не так самі складнікі,

як .узаемадзеянне паміж ім і  і тое, 
якія праблемы ўзнікаюць пры 
пераходзе ад аднаго звяна да 
другога. Навуковыя даследа- 
ванні, народжаныя навуковымі 
ідэямі, — гэтае звяно было цу- 
доўна развіта ў СССР. Савец- 
кая школа была адной з самых 
магутных у свеце: у нас праца- 
вала мноства навукоўцаў, якія 
дабіваліся навуковых вынікаў, 
што мелі фундаментальнае зна
чэнне. Аўтарытэт савецкіх наву- 
коўцаў быў вельмі высокі ў све
це. Цяпер сітуацыя змянілася, бо 
распаўся Савецкі Саюз. Коль- 
касць навуковых супрацоўнікаў 
у Беларусі зменшылася ў не- 
калькі разоў. Аднак патэнцыял 
фундаментальных даследаван- 
няў застаецца яшчэ дастаткова 
высокім.

Ёсць вельмі шмат праблемаў, 
звязаных з матэрыяльным забес- 
пячэннем даследаванняў. Матэ- 
рыяльная база патрабуе паста- 
яннага абнаўлення, і сёння ў 
краіне і універсітэце няма дас- 
татковых рэсурсаў, каб падтрым- 
ліваць яе на высокім узроўні. 
Але звяно ўсё ж застаецца да
статкова моцным.

Наступны этап — тэхнало- 
гія. Самі па сабе тэхналогіі не . 
ўзнікаюць. Яны з'яўляюцца тады, 
калі даследаванне вядзецца 
мэтавым спосабам. Тут узнікае 
першая праблема. Яшчэ дагэ- 
туль большая частка даследа- 
ванняў не даходзіць да ўзроў- 
ню тэхналогій, а застаецца на 
ўзроўні ідэй. Гэты пераход да 
тэхналогій вызначаецца шэрагам 
фактараў: менталітэтам даслед- 
чыка і стымулюючымі механіз- 
мамі з боку дзяржавы. Нам не 
хапае стымулюючых механіз- 
маў. I, адпаведна, не зусім адэк- 
ватны менталітэт у навуковых 
супрацоўнікаў. Ідэй мы выраб- 
ляем нашмат больш, чым іх 
трансфармуецца ў тэхналогіі.

Наступны этап — вытвор
часць. Тут праблемаў яшчэ 
больш. Невялікая частка тэхна- 
логій, распрацаваных у навуко
вых калектывах, у вышэйшай 
школе, у HAH Беларусі, у галі- 
новай навуцы, трансфармуецца 
ў вытворчасць. Гэта зразумела, 
бо любыя даследаванні носяць 
рызыкоўны характар. I ніхто не 
дасць гарантыі, што навуковая 
ідэя трансфармуецца ў тэхнало- 
гію, а тэхналогія будзе дастат
кова прывабнай, каб на яе ас
нове стварыць вытворчасць.

Але максімальная колькасць 
праблем — з рэалізацыяй пра- 
дукцыі. Мы цяпер пераходзім на 
рынкавыя механізмы. Большая 
частка нашай прадукцыі прада- 
ецца за мяжу. A паколькі вакол 
нас рынак, мы павінны выкары- 
стоўваць усе механізмы для рэ-

алізацыі. Такіх механізмаў зусім 
не было ў часы СССР, таму мно- 
гія нашыя навуковыя арганізацыі 
сутыкаюцца з праблемамі на гэ
тай стадыі. He так складана на- 
радзіць ідэю і пабудаваць на яе 
аснове вытворчасць, нашмат ця- 
жэй забяспечыць яе адэкватны 
збыт, продаж на рынку краіны ці 
за мяжой. Недаацэнка гэтага 
звяна вядзе да таго, што многія 
даследчыкі пачынаюць казаць 
пра незапатрабаванасць сваіх 
распрацовак. Сістэма маркетын- 
гу, прасоўвання на рынак не рас- 
працавана ў поўнай меры. Каб 
гэты ланцужок працаваў паспя
хова, патрэбна адэкватную ўвагу 
надаваць усім складнікам — у 
гэтым і ёсць галоўная задача не 
толькі навуковых арганізацый, 
але і агульная задача, якая стаіць 
перад усімі органамі дзяржаўна- 
га кіравання краіны.

— Якой вы бачыце ролю су- 
часнага універсітэта ў развіцці 
навукова-інавацыйнай дзей- 
насці?

— Калі раней у функцыю 
класічных універсітэтаў увахо- 
дзіла развіццё навукі, адукацыі і 
культуры, то цяпер усе вядучыя 
класічныя універсітэты ЗША, Еў- 
ропы, Кітая і шэрага іншых краі- 
наў выконваюць адначасова фун
кцыю інавацыйных цэнтраў. Існуе 
такое паняцце, як універсітэт іна- 
вдцыйнага тыпу. Гэта азначае, 
што ў рамках універсітэта разам 
з традыцыйнымі напрамкамі па- 
вінны развівацца і тыя напрамкі, 
якія непасрэдна ўплываюць на 
эканоміку. Менавіта таму ў гэ- 
тых універсітэтах узнікаюць буй
ныя аб'яднанні накшталт тэхна- 
паркаў, інкубатараў, цэнтраў 
трансферу тэхналогій і г.д. Ця
пер ужо не рэдкасць, калі на базе 
буйных універсітэтаў існуюць 
магутныя кампаніі са шматміль- 
ённым абарачэннем долараў.

Працэс утварэння навукова- 
інавацыйных прадпрыемстваў у 
БДУ ідзе з пачатку 90-х. I час 
даказаў, што яны павінны быць 
ва універсітэце. Сэнс існавання 
навукова-інавацыйнай сферы ў 
БДУ заключаецца ў тым, што мы 
не павінны займацца руцінай — 
гэта не наша задача. Нам трэба 
арганізоўваць такія вытворчасці, 
якія не могуць стварыць іншыя 
галіны нашай эканомікі — па 
розных прычынах. Існуе мерка- 
ванне, што ў рамках універсітэта 
не павінен існаваць шэраг такіх 
высокатэхналагічных прадпры- 
емстваў, што яны павінны існа- 
ваць у рамках нейкага іншага ве- 
дамства. Ha першы погляд гэтае 
меркаванне падаецца абгрунта- 
ваным. Сапраўды, прадпрыемства 
стала на ногі, як, напрыклад, “Уні- 
каштмет” . Гэта адно з самых буй
ных паводле аб'ёму прадпрыем-

стваў ва універсітэце, і яно маг
. ло б працаваць у рамках Mi- 
ністэрства прамысловасці. Але 
трэба ўлічваць некалькі прынцы- 
повых акалічнасцяў. Па-першае, 
нашая прамысловасць складаец- 
ца з буйных прадпрыемстваў, якія 
робяць прадукцыю на канвееры. 
Гнуткай вытворчасцю з вялікай 
колькасцю пераменных (як той 
самы “Унікаштмет” ) вельмі цяж- 
ка кіраваць у рамках таго ж 
М іністэрства прамысловасці. 
Міністэрствы адмаўляюцца ад 
няпрофільных, на іх думку, струк- 
тураў, якія не адпавядаюць іх 
асноўным задачам. Калі такое 
прадпрыемства, як "Унікаштмет” , 
змясціць у структуру Міністэр- 
ства прамысловасці, нейкая пра- 
ца, вядома, вялася б, але кіраваць 
такім прадпрыемствам было б 
цяжка. Яно не патрапляе ні пад 
якія каноны Мінпрама: там свае 
заканамернасці, свае цяжкасці, 
вялізная колькасць відаў сыра- 
віны, мноства тэхналогій.

Прадпрыемствы інавацыйна- 
га тыпу патрабуюць гнуткага па- 
дыходу і вельмі высокага ўзроў- 
ню кваліфікаваных работнікаў. 
Таму на нашых прадпрыемствах 
аснову складаюць людзі, якія 
ўжо маюць навуковыя ступені. 
Дзякуючы гэтаму ёсць магчы- 
масць хутка мадыфікаваць тэх- 
налогіі, адэкватна рэагаваць на 
змены, якія адбываюцца на рын
ку. Нашыя работнікі працуюць 
ва універсітэце, і гэта не фар- 
мальнасць. Яны адначасова зай- 
маюцца навуковымі даследаван- 
нямі ва універсітэце і выклада- 
юць на факультэтах. Гэта даз- 
валяе ім падтрымліваць неабход- 
ны ўзровень. Калі 6 адбылася 
перадача таго ж ''Унікаштмета” 
ў іншую структуру, гэта непаз- 
бежна прывяло 6 да паступова- 
га зніжэння яго актываў. Акра- 
мя таго, яго прадукцыя ўсё ж такі 
спецыфічная, яна патрабуе асаб- 
лівай ступені кантролю.

Яшчэ адно высокатэхналагі- 
чнае нашае прадпрыемства — 
“Унітэхпрам” . Яно створана на 
базе нашай доследнай вытвор- 
часці і, па сутнасці, дагэтуль слу- 
жыць калыскай для многіх на
шых прадпрыемстваў. Мы спа- 
дзяемся, што ў будучыні менаві- 
та на базе “Унітэхпрама” будуць 
створаны яшчэ некалькі унітар- 
ных прадпрыемстваў, якія змо- 
гуць працаваць па новых напрам- 
ках у біятэхналогіях і геннай 
інжынерыі. Пакуль жа дзейнасць 
тут вядзецца ў вельмі шырокім 
напрамку, але аснову складае 
малатанажная хімія.

Трэцяе прадпрыемства, якое 
варта згадаць, — “Уніхімпрам” . 
Прадпрыемства арыентуецца на

(Закончэнне на 2-й стар.)
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3 ПЕРШЫХ КРЫНІЦ
(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.) 
стварэнне па ўсёй краіне сістэ- 
мы вытворчасцяў, на базе якіх 
атрымлівалі б біяпаліва. Гэта 
новы від паліва, які мае вялікую 
перспектыву развіцця. Гаворка 
ідзе пра тое, каб атрымліваць 
дызельнае паліва не з нафты, як 
цяпер, а з расліннай сыравіны — 
з рапсу, які паспяхова расце на 
тэрыторыі Беларусі. Гэта ўзнаў- 
ляльная сыравіна. 3 яе можна 
атрымліваць спярша рапсавы 
алей, а потым метадам хімічнай 
перапрацоўкі — біядызель. У ад- 
розненне ад звычайнай саляркі, 
ён экалагічна няшкодны, прадук- 
ты яго спальвання не разбура- 
юць навакольнае асяроддзе. 
Для вытворчасці гэтага паліва не 
трэба купляць сыравіну за мя- 
жой — усё можа рабіцца на тэ- 
рыторыі краіны.

Варта сказаць і пра прад- 
прыемства "Адамас БДУ”. Гэтае 
прадпрыемства было перада- 
дзена універсітэту зусім нядаў- 
на, і толькі цяпер нам удалося 
прывесці яго ў адносны пара
дах. У адпаведнасці з графікам 
у дзеянне ўведзены 2 цэхі, у якіх 
ужо ўдалося атрымаць унікаль- 
ную, дагэтуль у свеце не вядо- 
мую прадукцыю. Я кажу пра ка- 
ляровыя штучныя алмазы. Гэта 
якраз той выпадах, калі прад
прыемства не магло б існаваць 
па-за межамі універсітэта.

Менавіта таму прадпрыем- 
ствы падобнага тыпу, аснову якіх 
складаюць высокія тэхналогіі, 
патраніруюцца структурамі, што 
маюць высокі інтэлектуальны 
патэнцыял, — накшталт БДУ. У 
нас ёсць яшчэ шэраг прадпры- 
емстваў. Нядаўна адкрытае 
прадпрыемства "Сант" мае бія- 
лагічную накіраванасць і займа- 
ецца вырабам спецыяльных тэст- 
сістэмаў для алкалоідаў, да якіх 
адносяцца наркатычныя сродкі 
і прадукты харчавання. Падоб- 
ныя сістэмы не ствараліся на тэ- 
рыторыі СНД, таму нашыя парт
нёры па СНД выказалі вялікую 
цікаўнасць да распрацоўкі.

У цэлым жа я перакананы, 
што створаныя актывы інава- 
цыйнай сферы універсітэта — 
гэта адначасова і актывы ўсёй 
вышэйшай школы краіны.

— Якія фактары стрымліва- 
юць развіццё навукова-інава- 
цыйнай сферы ва універсітэце?

— Тут варта казаць не 
столькі пра БДУ, колькі пра сіту- 
ацыю ва ўсёй краіне. Мы па- 
дышл! да рысы, калі сур’ёзныя 
перамены сталі неабходнымі. 
Таму сёлета ў чэрвені адбыўся 
семінар кіруючых работнікаў 
Беларусі, на якім пад кіраўніцт- 
вам Прэзідэнта Беларусі разгля- 
далася толькі адно пытанне — 
развіццё навукова-інавацыйнай 
дзейнасці ў краіне. Такой нара- 
ды не было ні ў адной іншай 
краіне CHД! Гэта прыкмета таго, 
што кіраўніцтва Беларусі разу
мев важнасць пытання.

Самая вялікая праблема ў 
гэтай сферы — нарматыўная 
база. Мы шмат у чым захавалі 
стабільнасць у краіне дзякуючы 
выкарыстанню найлепшага вопы- 
ту, назапашанага ў Савецкім Ca- 
юзе. Але ў цяперашняй сітуацыі 
побач з традыцыйнымі галінамі 
неабходна развіваць новую эка- 
номіку, інавацыйную, якая буда- 
валася б на адносна невялікіх 
прадпрыемствах, гнуткіх вытвор- 
часцях з высокай доляй інтэлек- 
туальнай працы. Такія прадпры- 
емствы існуюць у іншай права- 
вой сферы, на іх нельга распаў- 
сюджваць тыя ж правілы гульні, 
паводле якіх працуюць буйныя 
індустрыйныя прадпрыемствы. У 
іх не можа быць ні вельмі вялікіх 
матэрыяльных актываў, ні вялікай 
тэрыторыі, ні шматлікіх адзінак 
абсталявання. Гэтыя прадпрыем-

Інавацыі БДУ -  г зта  актывы  
ўсёй вышэйшай школы краіны

ствы звычайна больш рэнтабель- 
ныя, чым буйныя. Адпаведна, трэ
ба даваць пэўныя стымулы для 
іх дзейнасці. Тут павінна быць за- 
бяспечана магчымасць атрымлі- 
ваць даволі высокія заробкі, боль
шая свабода дзеянняў для кіраў- 
ніцтва і г.д. Гэтыя моманты ця
пер абмяркоўваюцца, і мы спа- 
дзяемся, што падчас распрацоўкі 
нарматыўнай базы нам удасца 
прапанаваць падыходы, якія даз- 
воляць такім прадпрыемствам 
развівацца больш інтэнсіўна. Вя- 
дома, адпаведная нарматыўная 
база павінна быць створана і ва 
універсітэце. Мы павінны мець 
магчымасць не толькі ствараць 
новыя напрамкі інавацыйнай 
дзейнасці, але і належным чынам 
стымуляваць вынікі працы. Калі 
гэты комплекс патрабаванняў 
будзе рэалізаваны, можна будзе 
чакаць сур'ёзных поспехаў. Ця
пер у нас поспехі ёсць, але па- 
трэбны намаганні для іх далей- 
шага развіцця.

— Навукова-інавацыйная 
дзейнасць, канечне, мае вялікае 
значэнне. Але ці не прыніжа- 
ецца пры гэтым роля фунда
ментальных дасЛедаванняў?

— Неабходна проста вы- 
трымліваць разумны баланс. 
Усялякія змены, якія адбываюц- 
ца ў тым ліку і ў навуковай сфе
ры універсітэта, пагражаюць пэў- 
нымі памылкамі. Пры развіцці 
навукова-вытворчай сферы мы 
ні ў якім разе не павінны да- 
водзіць яе да такога стану, калі 
яна становіцца рэальнай пера- 
шкодай для фундаментальных 
даследаванняў. Наш кадравы па
тэнцыял не бясконцы. Мы павін- 
ны мець баланс паміж тымі да- 
следчыкамі, якія займаюцца фун- 
даментальнай навукай, тымі, хто 
займаецца прыкладной, і тымі, 
хто вырашыў займацца высока- 
тэхналагічнай вытворчасцю.

Якімі б важнымі ні былі пры- 
кладныя даследаванні і навуко- 
ва-вытворчая дзейнасць, аснову 
складае фундаментальная наву- 
ка. Без фундаментальных наву- 
ковых ведаў навукоўцы не мо- 
гуць прапаноўваць тэхналогіі, ар- 
ганізоўваць вытворчасць. Мы 
павінны вызначыць прыярытэты 
навуковых даследаванняў, якія з 
часам мяняюцца, бо мяняецца 
сама навука і сусветная эканомі- 
ка. Мы павінны праводзіць ад- 
паведныя' змены і ў сваёй наву
ковай палітыцы. 3 іншага боку, 
мы павінны дакладна разумець, 
што патрэбны пэўны мінімум 

.фундаментальных даследаван- 
няў, які павінен праводзіцца ва 
універсітэце пры любых абставі- 
нах. I павінна быць пэўная катэ- 
горыя людзей, якія займаюцца 
такімі даследаваннямі.

У такім універсітэце, як наш, 
фундаментальныя даследаванні 
праводзяцца не толькі дзеля 
атрымання прадукту, які можна 
рэалізаваць на рынку, але і дзе
ля атрымання новых ведаў, якія 
мы, выкладчыкі, потым перадаем 
студэнтам. Разам з тым адна з 
асноўных нашых задачаў ва уні- 
версітэце — навучыць студэнтаў 
навуковай метадалогіі: студэнт 
універсітэта не можа стаць су- 
часным спецыялістам, калі ён не 
прайшоў школу навуковых дас- 
ледаванняў. Тут няма задачы 
атрымаць нейкі практычны вынік, 
і таму такія даследаванні вядуц- 
ца па шырокім коле праблем, 
што адпавядае кірункам адука- 
цыі ва універсітэце. Гэта даты- 
чыцца тэарэтычнай ядзернай 
фізікі, іншых напрамкаў навукі,

якія далёка не заўсёды будуць 
даваць практычны вынік.

Другі напрамак звязаны з 
мэтавым планаваннем: даследа- 
ванне трэба весці з арыентацы- 
яй на канчатковы прадукт. Тут 
існуе ланцужок, які таксама па- 
чынаецца з фундаментальных 
даследаванняў. Але яны павін- 
ны праводзіцца з арыентацыяй 
на дасягненне вынікаў, якія мо- 
гуць мець практычнае прымянен- 
не. Вельмі шмат залежыць тут 
ад здольнасці прагназаваць 
вынік. На жаль, далёка не ўсе 
спецыялісты маюць такую здоль- 
насць, таму частка даследаван- 
няў застаецца недакончанымі. 
Аднак у шэрагу напрамкаў мы 
дасягнулі высокага ўзроўню 
прагназавання вынікаў. Менаві- 
та таму паспяхова рэалізуюцца 
праграмы малатанажнай хіміі, ле- 
кавых прэпаратаў, прыладаў для 
фізпрактыкуму і інш. Мы сфар- 
мулявалі вельмі жорсткія кры- 
тэрыі, якія дазваляюць паспяхо
ва і эфектыўна планаваць да- 
следаванні і даводзіць іх да кан- 
чатковага выніку. Гэта робіцца, 
у прыватнасці, за кошт таго, што 
ў канкрэтных навукова-тэхнічных 
праграмах ад пачатку ставіцца 
задача, якая павінна прывесці да 
стварэння вытворчасці на базе 
універсітэта ці прадпрыемстваў- 
партнёраў.

Калі нават даследаванне за
стаецца на ўзроўні навуковай ідэі, 
яно ўсё адно ўзбагачае чала- 
вецтва. Адно што мы не на- 

• столькі багатыя, каб за свой кошт 
займацца ўзбагачэннем чалавец- 
тва навуковымі ведамі. Такое мо- 
гуць сабе дазволіць найбуйней- 
шыя навуковыя дзяржавы свету, 
а не Беларусь. Мы павінны пра- 
водзіць свае даследаванні так, 
каб найбольшая іх частка была 
даведзена да канкрэтнага выш
ку і служыла інтарэсам эканомікі 
краіны.

У нас існуе вельмі неблагая 
сістэма навуковых даследаван- 
няў, якая ў лепшы бок адрозні- 
ваецца ад падобных сістэм у 
іншых краінах. Збалансаваная 
палітыка кіраўніцтва дзяржавы 
ў гэтай сферы дазволіла з 
мінімальнымі стратамі прайсці 
шлях, якім прайшлі ўсе краіны 
пасля распаду Савецкага Саюза, 
бо ў нас добра планаваліся ўсе 
віды даследаванняў — і фунда
ментальныя, і прыкладныя. Мы 
ўнутры краіны выказваем неза- 
даволенасць вынікамі, і гэта на
туральна. Але калі параўнаць 
стан справаў у Беларусі з тым, 
што працягвае адбывацца ў 
большасці іншых постсавецкіх 
краінаў, нашая сітуацыя выгля- 
дае лепш.

— Паспяховае развіццё на- 
вукі, асабліва ў сучасных умо- 
вах, істотна залежыць ад матэ- 
рыяльна-тэхнічнай базы, фінан- 
савых магчымасцяў...

— У апошнія гады ў краіне 
рэалізуецца праграма матэрыяль- 
на-тэхнічнага забеспячэння наву
ковай сферы. Буйныя структуры 
накшталт універсітэта атрымліва- 
юць ад дзяржавы бюджэтныя 
рэсурсы на закупку абсталяван
ня для навуковых даследаванняў. 
Праўда, апошнім часам гэтыя 
сумы істотна зменшыліся, але ўсё 
ж яны дазволілі на працягу не- 
калькіх гадоў закупіць унікаль- 
нае абсталяванне, з якім можна 
весці працу на сусветным узроўні. 
Частка абсталявання таксама куп- 
ляецца на грошы, якія зарабля- 
юць навукоўцы па кантрактах і 
гасдагаворах. Тэндэнцыя пазітыў-

ная, нам удаецца вырашыць шэ
раг праблем. Але, канечне, нашыя 
патрэбы пакуль значна перавы- 
шаюць нашыя магчымасці. Наву
ка развіваецца настолькі імкліва, 
што прылады, якімі пераважна ка- 
рыстаюцца навукоўцы (у тым ліку 
і ў нашым універсітэце), не адпа- 
вядаюць сусветным стандартам. 
Кампенсаваць гэта ўдаецца за 
кошт цудоўных ідэй, якія нара- 
джаюцца ў нашых навукоўцаў. На 
адносна старым абсталяванні 
ўдаецца дамагчыся такіх вынікаў, 
якія выглядаюць годна на су- 
светнай арэне. Другі напрамак — 
выкарыстанне замежнага абста
лявання ў рамках сумесных пра- 
ектаў.

— 3 якіх крыніц фінансу- 
ецца навука сёння? Ha якія 
крыніцы можна разлічваць у бу- 
дучыні?

— Ha навуковую і навукова- 
інавацыйную сферу ва універсі- 
тэце мы маем каля 18 млн до- 
лараў. Так, у 2003 г. 9,5 млн — 
грошы, атрыманыя ў навукова- 
інавацыйнай‘сферы, яшчэ 5 млн 
мы атрымліваем з бюджэту, ас- 
татняе — гэта гасдагаворныя 
крыніцы. Як бачыце, сёння пры- 
быткі ў навукова-інавацыйнай 
сферы перавышаюць разам узя- 
тыя бюджэтнае і гасдагаворнае 
фінансаванне навукі. Разлічваць 
на тое, што рэзка павялічыцца 
аб'ём бюджэтнага фінансавання 
не даводзіцца: яно застаецца 
прыкладна на адным узроўні. 
Аднак гэтыя сумы абсалютна не- 
дастатковыя для падтрымання 
навуковай сферы універсітэта. 
Таму натуральнымі шляхамі па- 
велічэння аб'ёму фінансавання 
становяцца развіццё інавацый- 
най дзейнасці (каб зарабіць гро
шы, дастатковыя не толькі для 
выплаты заробкаў, але і для раз- 
віцця матэрыяльна-тэхнічнай 
базы) і гасдагаворныя даследа- 
ванні, якія выконваюцца павод
ле заказу прадпрыемстваў. Мы 
разлічваем таксама на рост кан- 
трактаў з замежнымі фірмамі. 
Яшчэ 5 гадоў таму ў нас не было 
кантрактаў, а сёння за кошт іх 
рэалізацыі універсітэт атрымлі- 
вае 1,6 млн долараў у год. Ад
нак гэтая пазітыўная тэндэнцыя 
будзе развівацца толькі тады, 
калі мы захаваем ва універсітэ- 
це свае унітарныя прадпрыем
ствы. У інLuым выпадку мы 
страцім як інавацыйны, так у 
значнай ступені і кантрактны 
складнік фінансавання. За мяжу 
прадаюцца ж не ідэі, а канкрэт- 
ная прадукцыя. А каб яе пра- 
даць, спярша трэба яе зрабіць.

— Наколькі эфектыўна БДУ 
супрацоўнічае з іншымі ВНУ і 
навуковымі цэнтрамі ў Бела- 
русі?

— БДУ заўжды ўзаемадзей- 
нічаў з іншымі ВНУ Беларусі. Але 
апошнім часам мы бярэм курс 
на рэзкую інтэнсіфікацыю тако
га супрацоўніцтва. Як прыклад 
я магу прывесці супрацоўніцтва 
з Брэсцкім тэхнічным універсітэ- 
там, Брэсцкім дзяржаўным уні- 
версітэтам, Гродзенскім дзяржаў- 
ным універсітэтам. Я не кажу 
ўжо пра супрацоўніцтва з ВНУ, 
размешчанымі ў Мінску: мы су- 
працоўнічаем і з БНТУ, і з БДУІР, 
і з БДТУ... 3 большасцю універ- 
сітэтаў краіны падпісаны дага- 
воры аб навукова-тэхнічным су- 
працоўніцтве. 3 трыма рэгіяналь- 
нымі універсітэтамі мы плануем 
у 2005 г. рэалізаваць сумесную 
рэгіянальна-тэхнічную праграму, 
дзе запісаны шэраг сумесных 
праектаў, у тым ліку па будаўні-

чых тэхналогіях. Разам з Гро- 
дзенскім універсітэтам мы рас- 
працоўваем буйны праект па эка- 
лагічным турызме па тэрыторыі 
Брэсцкай вобласці. Гродна — 
адзін з цэнтраў хімічнай прамыс- 
ловасці ў Беларусі, а ў Гро- 
дзенскім універсітэце дагэтуль 
няма хімічнага факультэта. Мы 
дамовіліся, што такі факультэт 
будзе там стварацца, і наш уні- 
версітэт акажа дапамогу ў яго 
стварэнні. Гаворка ідзе не толькі 
пра навучальны працэс, але і пра 
стварэнне навуковай асновы для 
яго існавання. Так што перспек- 
тывы супрацоўніцтва добрыя.

— Ці не маглі б Вы ахарак- 
тарызаваць праграмы, уключа- 
ныя ў Стратэгію развіцця уні- 
версітэта?

— Прынцыпова важны сам 
факт, што адбылося пасяджэн- 
не Вучонага савета універсітэта, 
дзе былі абазначаны прыярытэ
ты развіцця БДУ і сфармулява- 
ны канкрэтныя праграмы. Уся- 
лякая буйная арганізацыя, якая 
дынамічна развіваецца, не можа 
існаваць без адпаведнай канцэп- 
цыі развіцця. Праграмы, якія ад
носяцца да навуковай сферы 
універсітэта і ўвогуле да сістэ- 
мы кіравання універсітэтам, маг- 
чыма, найбольш складаныя: тут 
неабходна вырашаць пытанні не 
толькі пра колькасныя, але і пра 
якасныя змены. Таму да працы 
над гэтымі праграмамі прыцяг- 
нутыя найлепшыя розумы уні- 
версітэта. *

Першая праграма — "Удас- 
канальванне кіравання і аптымі- 
зацыя структуры БДУ”. У яе рам
ках удакладняюцца структура 
універсітэта і планы па яе пасля- 
доўнай змене. Пад новую струк
туру распрацоўваюцца функцы- 
янальныя абавязкі кіраўнікоў. У 
сувязі з гэтым узнікае пытанне ап- 
тымізацыі колькасці ўсіх струк
турных падраздзяленняў, укара- 
нення інфармацыйных тэхналогій 
у сістэму кіравання універсітэтам. 
Гаворка ідзе пра ўдасканальван- 
не адміністрацыйных і гаспадар- 
чых механізмаў, уключаючы сты- 
мулюючыя элементы.

Другая праграма — навука 
ва універсітэце. Тут разглядаюц- 
ца прыярытэты развіцця навукі, 
структура кіравання навуковай 
сферай, структура самой навуко
вай сферы, матэрыяльная база 
навуковых даследаванняў, кадра
вы патэнцыял, падрыхтоўка на
вуковых кадраў, сістэма фінан- 
савання навукі, узаемадзеянне з 
ВНУ краіны, з HAH Беларусі, 
іншымі навуковымі цэнтрамі.

Праграма развіцця інавацый- 
най дзейнасці таксама адна з най- 
важнейшых. Фактычна гэта праг
рама фінансавага забеспячэння 
будучыні універсітэта, бо ў нас 
няшмат існуе механізмаў паза- 
бюджэтнага фінансавання. Мы 
павінны яшчэ раз разгледзець 
канцэптуальную аснову развіцця 
інавацыйнай дзейнасці БДУ, у тым 
ліку і пытанне пра няпрофіль- 
насць інавацыйнай дзейнасці ва 
універсітэце, навукова-інавацый- 
ную інфраструктуру універсітэта 
(як мы бачым свае прадпрыем
ствы цяпер і ў будучыні, колькі іх 
павінна быць, па якіх напрамках 
іх развіваць). Каб не было пе- 
рагрузкі ў інавацыйнай сферы, мы 
павінны вызначыцца з колькас- 
нымі паказчыкамі.

Наступная пазіцыя — раз- 
віццё тэхнапаркаў на базе уні- 
версітэта. Ha цяперашні час 
эфектыўных тэхнапаркаў у краі- 
не няма. A іх трэба ствараць, калі

мы хочам замкнуць ланцужок на- 
вукова-інавацыйнага працэсу. 
Нам гэтая структура неабходная, 
бо ў рамках прадпрыемстваў мы 
можам развіваць толькі прасу- 
нутыя тэхналогіі. A ў тэхнапар- 
ках ствараюцца ўмовы для інку- 
бавання. Без стварэння нейкіх 
новых асяродкаў росту сістэма 
не будзе замкнёнай. Тут будзе 
адбывацца і падрыхтоўка кад- 
раў для навукова-інавацыйнай 
дзейнасці. Акрамя нарматыўнай 
і матэрыяльнай базы нам патрэб- 
на падрыхтаваць дастатковую 
колькасць кадраў для інавацый- 
най дзейнасці. Ix катастрафічна 
не стае і ва універсітэце, і ў краі- 
не. Менавіта таму інавацыйны 
працэс рухаецца так павольна. 
У навукова-фінансавую структу
ру БДУ трэба прыцягваць фінан- 
сы з-за межаў універсітэта — я 
кажу пра стварэнне сумесных 
прадпрыемстваў, вытворчасцяў і 
г.д. Тут можна згадаць і сродкі, 
якія атрымліваем з-за мяжы.

Праграма ўзаемадзеяння з 
НАНБ і іншымі навуковымі ўста- 
новамі пачала ўжо рэалізоўвац- 
ца. 3 ініцыятывы рэктара БДУ, 
прафесара B.I. Стражава падпі- 
саны распараджэнні пра ўзае- 
мадзеянне з усімі вядучымі уні- 
версітэтамі краіны. Гэта ўсеба- 
ковыя пагадненні, якія закрана- 
юць і навуковую дзейнасць, і на
вучальны працэс, і іншыя сферы 
супрацоўніцтва. Што датычыц- 
ца Акадэміі навук, дык мы хо
чам, каб узаемадзеянне выйшла 
за рамкі толькі навуковых сумес
ных даследаванняў. Гаворка 
вядзецца пра падрыхтоўку кад- 
раў вышэйшай кваліфікацыі, су
месную інавацыйную дзейнасць. 
Цяпер распрацоўваецца неаб
ходная фінансавая аснова ўза- 
емадзеяння.

"Праграма развіцця сістэмы 
павышэння кваліфікацыі і пера- 
падрыхтоўкі педагагічных і на
вуковых кадраў” . Ha першы по- 
гляд, яна выглядае досыць руцін- 
на. Але насамрэч гэта адзін з 
ключавых момантаў. Сітуацыя ў 
эканоміцы краіны змяняецца 
вельмі хутка. Людзі з вышэйшай 
адукацыяй часцяком не могуць 
пераарыентавацца самастойна і 
працягваюць працаваць паводле 
старых схемаў. Універсітэт можа 
стаць адным з асноўных цэнтраў, 
на базе якіх ажыццяўляецца та
кая перападрыхтоўка. Гэта можа 
стаць дадатковай крыніцай фіна- 
савання для БДУ.

Праграма "Кадры  Б Д У ” . 
Кадрам надаецца асаблівая ўва- 
га: нам трэба спланаваць узро- 
вень забеспячэння кадрамі на- 
прамкі дзейнасці, прызнаныя 
прыярытэтнымі. Трэба ўважлі- 
ва ацаніць, што мы маем і што 
нам неабходна. Мы маем вялі- 
кую неадпаведнасць у навучаль- 
ным працэсе і ў навуковай сфе
ры. Таму такую важнасць на- 
бывае гэтая праграма. Пагатоў, 
БДУ рыхтуе кадры не толькі для 
сябе, але і для ўсёй краіны, для 
Акадэміі навук. Дастаткова ска
заць, што большая частка су- 
працоўн ікаў  НАНБ — вы- 
пускнікі нашага універсітэта. 
Многімі ВНУ Беларусі кіруюць 
нашыя выпускнікі, тое ж самае 
— і на прамысловых прадпры
емствах. Таму так важна для 
універсітэта і ўсёй Беларусі 
зрабіць гэтую праграму збалан- 
саванай і прадуманай.

I галоўнае. Усе гэтыя праг
рамы ствараюцца не для спра- 
ваздачы, не дзеля таго, каб пы- 
ліцца недзе ў архівах. Таму яны 
абавязкова будуць абмяркоўвац- 
ца на факультэтах і ў навукова- 
даследчых інстытутах. Яны па- 
вінны быць дзейсным інструмен- 
там развіцця універсітэта ў су
часных умовах.
Подрыхтаваў Іван ФЕДАРОВІЧ
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Ha пытанні “Беларускага універсітэта"адказвае доктор фізіка- 
матэматычных навук, намеснік першага прарэктара па новуковай 
рабоце, начальнік галоўнага ўпраўлення навукі Сяргей Афанась- 
евіч Максіменка.

— Якая роля сучаснага уні- 
версітэта ў развіцці фундамен
тальная навукі? I якое месца 
гэтая навука займае ў БДУ?

— Фундаментальныя дасле- 
даванні — галоўны прыярытэт 
развіцця навукі і аснова фунда
ментальней адукацыі ў БДУ. Ix 
плённасць грунтуецца на трыва- 
лай аснове навуковых школаў, 
добра вядомых не толькі ў на- 
шай краіне, але і далёка за яе 
межамі. Так, аптычная школа БДУ 
стала калыскай сучаснай аптыч- 
най навукі ў нашай краіне. Да- 
следаванні нашых навукоўцаў 
ляжаць у падмурку шырокага 
класа прыкладных распрацовак 
у галіне спектраскапіі, лазернай 
тэхнікі, прыборабудавання, інфар- 
мацыйных і нанатэхналогій. Ba 
універсітэцкіх падраздзяленнях 
тэхнічнага профілю працуюць 35 
лаўрэатаў Дзяржаўных прэмій 
СССР, Савета міністраў СССР, 
БССР, Рэспублікі Беларусь.

У БДУ інтэнсіўна развіваецца 
перспектыўны напрамак на сты
ку фізічнай і хімічнай навук — 
даследаванні нанасвету. Створа- 
ны і атрымаў міжнароднае прыз- 
нанне новы навуковы напрамак 
— нанаэлектрамагнетызм. Рабо
ты па хіміі нанаструктур, якія вы- 
конваюцца ў НДІ ФХП і на 
хімічным факультэце БДУ, доб
ра ведаюць у свеце. 3 выкарыс- 
таннем метадаў квантавай хіміі 
былі атрыманы новыя звесткі 
пра характер змены структуры і 
ўласцівасцяў кластэраў паўпра- 
вадніковых злучэнняў пры паве- 
лічэнні колькасці атамаў, якія 
ўваходзяць у іх, што вядзе да 
пераходу ад малекулярнай да 
зоннай структуры.

Фундаментальныя даследа- 
ванні, якія вядуцца ў НДІ ЯП БДУ, 
прывялі да стварэння прынцы- 
пова новага кірунку ў галіне вы- 
сокіх тэхналогій, які не мае ана- 
лагаў у свеце. Гэта стварэнне 
прынцыпова новых генератараў 
электрамагнітнага выпрамень- 
вання ў ЗВЧ і аптычным дыяпа- 
зоне. Распрацаваныя прынцыпы
1 створаны першы ў свеце макет 
аб'ёмнага лазера на свабодных 
электронах (АЛСЭ), які дазваляе 
забяспечыць як атрыманне вялі- 
кай магутнасці выпраменьвання, 
так і перабудову частаты вы
праменьвання. АЛСЭ знойдуць 
прымяненне для нагрэву тэрма- 
ядзернай плазмы, радыялакацыі, 
перадачы энергіі на вялікія ад- 
легласц і і г .д . Прымяненне 
АЛСЭ для нагрэву тэрмаядзер- 
най плазмы важна для будучых 
распрацовак, якія павышаюць 
энергетычную бяспеку краіны.

У БДУ выконваюцца заданні
2 праграм Саюзнай дзяржавы, 8 
дзяржаўных, 24 дзяржаўных на- 
вукова-тэхнічных, 3 галіновыя на- 
вукова-тэхнічныя праграмы; 7 
дзяржаўных праграм фундамен
тальных даследаванняў,26 дзяр- 
жаўных праграм арыентаваных 
фундаментальных даследаван- 
няў, 10 дзяржаўных праграм 
прыкладных навуковых даследа- 
ванняў, 18 міжвузаўскіх праграм 
фундаментальных даследаван- 
няў. У 3 дзяржаўных, 2 дзяржаў- 
ных навукова-тэхнічных прагра- 
мах, 5 дзяржаўных праграмах 
фундаментальных даследаван- 
няў, 10 дзяржаўных праграмах 
арыентаваных фундаментальных 
даследаванняў, 3 дзяржаўных 
праграмах прыкладных навуко

вых даследаванняў, 11 міжву- 
заўскіх праграмах фундамен
тальных даследаваннях універ- 
сітэт і яго навуковыя ўстановы 
з’яўляюцца галаўнымі выканаў- 
цамі.

Сёння мы кажам пра неабход- 
насць пераходу Беларусі да эта
пу “эканомікі ведаў". Тэта новая 
эра грамадскага развіцця, якая 
прыходзіць на змену аграрнай і 
індустрыяльнай эпохам. Цяпер 
інвестыцыі ў "веды”, г.зн. у аду- 
кацыю і навуку, у развітых краі- 
нах растуць больш хутка, чым у 
вытворчы сектар. Гэта самыя яў- 
ныя прыкметы пераходу ад эка- 
номікі, якая грунтуецца на выка- 
рыстанні прыродных рэсурсаў, да 
эканомікі, заснаванай на ведах. 
Такім чынам, неабходны сур’ёзныя 
дзяржаўныя інвестыцыі ў навуку 
і адукацыю. Асабліва гэта даты- 
чыцца навукі ў ВНУ, якая спалу- 
чае ў сабе абодва гэтыя складнікі.

Для нармальнага развіцця гра- 
мадства неабходна захаваць на 
высокім узроўні фундаменталь
ныя даследаванні як базіс наву- 
ковай сферы, аснову фундамен
тальней адукацыі і падрыхтоўкі 
спецыялістаў сучаснага ўзроўню, 
як неад’емны элемент інавацый- 
нага цыкла: даследаванне — рас- 
працоўка — вытворчасць — рэа- 
лізацыя гатовай прадукцыі.

— 3 якімі краінамі БДУ мае 
супрацоўніцтва ў сферы навукі 
і адукацыі?

— Такое супрацоўніцтва ў нас 
ёсць з ВНУ і навуковымі аргані- 
зацыямі 29 краінаў па 130 дага- 
ворах, пагадненнях і пратаколах. 
Сярод навуковых партнёраў БДУ 
вядучыя універсітэты і інстытуты 
Расіі, Германіі, Кітая. Францыі, 
Швейцарыі, Польшчы, Чэхіі, Typ-, 
цыі, Японіі, а таксама міжнарод- 
ныя цэнтр. 3 польскімі універсі- 
тэтамі і навуковымі цэнтрамі пад- 
пісана 16 дагавораў, з Расіяй —

18 дагавораў, з Германіяй — 17 
дагавораў, з Украінай — 7 дага- 
вораў, з Кітаем — 5 дагавораў. 
Сёння ідзе актыўная праца па 
распрацоўцы пагаднення паміж 
Латвійскім універсітэтам і БДУ.

Дзякуючы выкарыстанню 
інфармацыйных тэхналогій уні- 
версітэт у асобе галоўнага ўпраў- 
лення па навуцы забяспечыў не 
толькі "пазнаванне” БДУ на 
рынку НТП, але і стварыў устой- 
лівы попыт на набыццё прадук- 
цыі і тэхналогій універсітэта. 
Сёння геаграфія запытаў вельмі 
вялікая: Германія, Тайвань, Іран, 
Новая Зеландыя, Малайзія, Typ- 
цыя, Польшча, Расія, Украіна, Бе
ларусь і г.д.

— У нашай краіне вельмі 
шмат навукаемістых і высока- 
тэхналагічных вытворчасцяў, 
магутны навуковы патэнцыял, 
але амаль няма багатых пры
родных рэсурсаў. Ці азначае 
гэта, што навуковыя кадры ста- 
новяцца нашым галоўным ре
сурсам?

— У БДУ распрацавана і фун- 
кцыянуе сістэма падрыхтоўкі 
кадраў вышэйшай кваліфікацыі, 
якая ўключае студэнцкую наву
ку, аспірантуру і дактарантуру, 
саіскальніцтва, а таксама струк
туру атэстацыі кадраў вышэйшай 
кваліфікацыі. Працы па падрых- 
тоўцы кадраў вышэйшай квалі- 
фікацыі рэктарат і адміністрацыя 
універсітэта надае належную 
ўвагу. Ha цяперашні момант пад- 
рыхтоўка такіх кадраў у нас вя- 
дзецца па 94 спецыяльнасцях. У 
аспірантуры БДУ цяпер навуча- 
юцца 758 чалавек.

Універсітэт вядзе падрыхтоў- 
ку кадраў і праз мэтавую аспи
рантуру. Колькасць тых, хто на
ступав ў мэтавую аспірантуру 
БДУ, пастаянна расце. Калі ў 
1997 г. такіх было толькі 7 ча
лавек, у 1998 г. — 13, то да 2004

г. іх колькасць дасягнула 98 ча
лавек. Бесперапынна расце спіс 
арганізацый, якія карыстаюцца 
сістэмай мэтавай падрыхтоўкі 
аспірантаў у БДУ — ад 8 у 1997 
г. да 18 у 2004 г.

3 2004 г. у БДУ ўведзена прэ- 
міраванне аспірантаў, якія аба- 
раніліся ў вызначаны тэрмін, іх 
навуковых кіраўнікоў, а таксама 
супрацоўнікаў універсітэта, якія 
абаранілі кандыдацкія і доктар- 
скія дысертацыі. У выніку тако- 
га стымулявання працэнт свое- 
часовай абароны дысертацый 
аспірантамі ў 1997 — 2003 гг. 
вырасад7,4 % да 18,7 % . Рас
це і агульная колькасць абаро- 
наў дысертацый: у 2003 г. у БДУ 
абаронена 16 доктарскіх І 98 
кандыдацкіх дысертацый.

Важным складнікам дзейнасці 
па падрыхтоўцы кадраў вышэй
шай кваліфікацыі з ’яўляецца 
дзейнасць саветаў па абароне 
дысертацый. У 2003 г. пры БДУ 
дзейнічалі 26 саветаў (23 доктар- 
скія і 3 кандыдацкія), дзе адбы- 
валіся абароны дысертацый па 
юрыдычных, гістарычных, педага- 
гічных, філалагічных, палітычных, 
філасофскіх, псіхалагічных, экана- 
мічных, сацыялагічных, геаграфі- 
чных, хімічных, фізіка-матэматыч- 
ных навуках па 66 навуковых спе
цыяльнасцях. У 2003 г. у саветах 
пры БДУ былі абароненыя 174 
дысертацыі (25 на саісканне на- 
вуковай ступені доктара навук, 
149 — кандыдата навук).

— Гэтая падрыхтоўка наву
ковых кадраў закранае пера- 
важна выпускнікоў І выкладчы- 
каў. А як ідзе ва універсітэце 
навукова-даследчая работа сту- 
дэнтаў (НДРС)?

— Асноўнымі формамі пры- 
цягвання студэнтаў, магістрантаў 
і аспірантаў да навукова-даслед- 
чай дзейнасці з ’яўляюцца ўдзел 
у выкананні дзяржбюджэтных і 
гасдагаворных НДР, праца ў на- 
вукова-даследчых лабараторыях, 
у гуртках, удзел у рабоце наву
ковых канферэнцый, семінараў, 
конкурсаў, выставаў і алімпіядаў, 
індывідуальная праца з кіраўні-

камі і г.д. Напрыклад, у 2003 г. у 
розных формах НДРС у пазаву- 
чэбны час былі занятыя 3587 
студэнтаў, што складае 29,8 % 
ад агульнай колькасці студэнтаў 
дзённай формы навучання. У вы- 
кананні планавых дзяржбюджэт
ных І гасдагаво р ны х НДР 
удзельнічалі 1046 чалавек, утым 
ліку 732 — з аплатай па сумя- 
шчальніцтве. На канферэнцыях 
рознага ўзроўню ў 2003 г. было 
прачытана 2377 дакладаў, у тым 
ліку 241 — на міжнародных, 193 
— на рэспубліканскіх, 1939 — 
на вузаўскіх. На разнастайных 
конкурсах былі прадстаўленыя 
253 студэнцкія НДР, на выста- 
вах — 46 экспанатаў. Пры ўдзе- 
ле студэнтаў былі апублікаваныя 
484 артыкулы ў навуковых ча- 
сопісах і іншых навуковых вы- 
даннях і 388 — у зборніках тэ- 
зісаў дакладаў.

У БДУ існуе сістэма мер для 
папулярызацыі і стымулявання 
навуковай дзейнасці сярод мо- 
ладзі. Найперш гэта конкурс 
грантаў БДУ, які дазваляе вы- 
значаць важныя напрамкі наву
ковых даследаванняў, выяўляць 
найбольш таленавітых студэнтаў 
і фінансава стымуляваць іх на- 
вуковую дзейнасць. Адзначаец- 
ца рост колькасці праектаў, якія 
маюць практычную скіраванасць. 
Больш за 90—95 % студэнтаў- 
пяцікурснікаў, якія бяруць удзел 
у праектах, паступаюць у аспіран- 
туру і магістратуру. Праводзяц- 
ца і спаборніцтвы — конкурс на 
лепшую студэнцкую навуковую 
работу, конкурс на лепшую пя- 
цёрку студэнцкіх НДЛ з вылучэн- 
нем дадатковага фінансавання І 
камп’ютарнай тэхнікі. У 2003 г. 
для 5 найлепшых СНДЛ было 
вылучана 7,5 млн руб. Таленаві- 
тыя студэнты і аспіранты атрым- 
ліваюць фінансавую падтрымку 
пры арганізацыі паездак на 
міжнародныя канферэнцыі. Уні- 
версітэт дае прэміі студэнтам і 
іх навуковым кіраўнікам за кошт 
уласных сродкаў БДУ.

Падрыхтаваў Іван ФЕДАРОВІЧ

Д.Івашкевіч: “Ны вырашаем вамныя задачы”
Г осць "Беларускага універсітэта” 

— член-карэспандэнт HAH Беларусі, 
доктар хімічных навук, дырэктар уста
нови БДУ "Навукова-даследчы інсты- 
тут фізіка-хімічных проблем" Алег 
Анатольевич Івашкевіч.

— Якая роля вашага інстытута ў 
развіцці навукова-інавацыйнай сферы 
БДУ?

— На пачатковым этапе станаўлен- 
ня беларускай дзяржавы хімікі пер- 
шымі ўсвядомілі, што альтэрнатывы іна- 
вацыйнаму шляху развіцця навукова- 
тэхнічнай сферы універсітэта, як і ў 
цэлым Беларусі, няма. Нашыя распра- 
цоўкі павінны былі мець арыентацыю 
на канкрэтнага спажыўца. Сёння ў 
інстытуце вырашаецца праблема рас- 
працоўкі арыгінальных эфектыўных ле- 
кавых сродкаў і аналагаў вядомых да- 
рагіх прэпаратаў, якія закупляюцца за 
мяжой. Спецыялісты нашага інстытута 
стварылі шэраг прэпаратаў супрацьві- 
руснага і супрацьгерпетычнага ўздзе- 
яння, кровеспыняльнага, антымікробна- 
га і імунастымулюючага дзеяння, лека- 
вых сродкаў для хворых на лейкемію, 
атэрасклероз і інш.

Перспектывы развіцця навукова- 
тэхнічнай сферы інстытута і універсі- 
тэта шчыльна звязаны з дзяржаўнай 
палітыкай у гэтай. галіне. Відавочна, 
што аб’ём бюджэтнага фінансавання 
НДР і НДДКР будзе непазбежна ска- 
рачацца, і ў цяперашняй сітуацыі толькі

інавацыйныя падыходы могуць забяс
печыць прыцягненне сродкаў для раз- 
віцця навукова-тэхнічнай сферы уні- 
версітэта. У гэтым плане ў БДУ зроб- 
лена нямала, але дагэтуль не створа- 
на цэльная сістэма, якая стымулявала 
б развіццё інавацый ва універсітэце, за- 
бяспечвала б матэрыяльную аддачу 
распрароўшчыкам навукаёмістых ма- 
тэрыялаў, тэхналогій і вытворцам кан- 
чатковай прадукцыі. Пакуль што мы 
толькі кажам пра стварэнне фонду 
развіцця навукі. Павінна быць створа- 
на збалансаваная навукова-інавацый- 
ная інфраструктура, якая забяспечыць 
атрыманне фінасавых сродкаў, дастат- 
ковых для фармавання фонду развіцця 
навукі і падтрымкі працэсу падрых- 
тоўкі кадраў вышэйшай кваліфікацыі. 
Гэта дазволіць больш эфектыўна раз- 
віваць навукова-інавацыйную дзей
насць ва універсітэце.

— Якую ролю, на вашу думку, 
адыгрываюць прадпрыемствы БДУ ў 
дзейнасці універсітэта, якую ролю 
яны маглі б адыгрываць, і ці павінна 
ВНУ ўвогуле займацца падобнай дзей- 
насцю?

— У рамках інавацыйнага падыхо- 
ду для рэалізацыі выкананых у інсты- 
туце распрацовак у структуры БДУ ў 
2000—2002 гг. былі створаны два прад
прыемствы — УП “Унікаштмет БДУ” і 
УП “Уніхімпрам БДУ” . Першае з іх зай- 
маецца перапрацоўкай тэхнагеннай 
сыравіны, якая змяшчае каштоўныя

металы, з атрыманнем банкаўскіх 
зліткаў для папаўнення Дзяржаўнага 
фонду Рэспублікі Беларусь і вытвор- 
часцю іншай прадукцыі на аснове каш- 
тоўных металаў у інтарэсах народна- 
гаспадарчага комплексу. Дзейнасць 
другога скіравана, галоўным чынам, на 
стварэнне ў нашай краіне сістэмы вы- 
творчасцяў дызельнага паліва на асно
ве рапсавага алею. Разлікі спецыялі- 
стаў паказваюць, што ёсць аб’ектыўныя 
перадумовы для стварэння ў Беларусі 
сістэмы рэнтабельных вытворчасцяў на 
аснове рапсавага алею. Ужо ў бліжэй- 
шай перспектыве ў нашай краіне можа 
выпускацца да 700 тыс. т алеесемені 
рапсу, што дазволіць забяспечыць вы- 
раб больш за 200 тыс. т біядызельнага 
паліва, ці каля 10 % ад агульнага аб’ё- 
му спажывання. Вырашэнне гэтай праб- 
лемы непасрэдна звязана з пытаннямі 
забеспячэння энергетычнай бяспекі 
краіны І дазваляе атрымліваць матор- 
нае паліва з узнаўляльных раслінных 
крыніцаў. Акрамя таго, непасрэдна на 
базе інстытута арганізавана вытвор
часць шэрага навукаёмістых прадуктаў 
— сродкаў для ачысткі кантактных лінз, 
прысадак да алеяў, спецыяльных газа- 
генеруючых кампазіцый для выканан- 
ня складаных медыцынскіх аналізаў, 
дактыласкапічных сродкаў і іншых ма- 
тэрыялаў. Відавочна, што хімічныя 
прадпрыемствы БДУ вырашаюць вельмі 
важныя задачы.

ІІІто датычыць прадпрыемстваў

увогуле, дык, лічу, структуру універсітэ- 
та трэба аптымізаваць. 3 ліку прад- 
прыемстваў, якія фукцыянуюць сёння ў 
сістэме БДУ, толькі частка адпавядае ў 
поўнай меры свайму статусу. Найперш 
гэта прадпрыемствы, арыентаваныя на 
ўкараненне распрацовак, выкананых у 
БДУ. Такія прадпрыемствы, галоўным 
набыткам якіх з ’яўляюцца вынікі наву
ковых распрацовак і інтэлектуальны 
патэнцыял супрацоўнікаў проста жыц- 
цёва неабходныя. Яны прынясуць ка- 
рысць і універсітэту, І дзяржаве. Нека- 
торыя з іх могуць эфектыўна функцы- 
янаваць толькі ў рамках БДУ. Прад
прыемствы нашага універсітэта маглі 
б адыгрываць значна больш важную 
ролю ў дзейнасці БДУ і рабіць значны 
ўклад у яго развіццё, калі б фінанса- 
выя і маёмасныя ўзаемаадносіны паміж 
імі былі пастаўленыя на цвёрдую юры- 
дычную аснову, улічвалі інтарэсы рас- 
працоўшчыкаў тэхналогій, якія рэалізу- 
юцца на прадпрыемствах, і выконвалі- 
ся ўсімі бакамі.

— Ці прымае інстытутудзел у пад- 
рыхтоўцы спецыялістаў?

— Летась у кастрычніку нашаму 
інстытуту споўнілася 25 гадоў. Ен мес- 
ціцца ў адным корпусе з хімічным фа
культетам БДУ і з моманту заснавання 
прымае актыўны ўдзел у працэсе пад- 
рыхтоўкі спецыялістаў-хімікаў. Сёння 
фактычна створана унікальнае наву- 
чальна-навуковае аб’яднанне “Хімічны 
факультэт — НДІ ФХП” . Інстытут аб’- 
ектыўна зацікаўлены ў падрыхтоўцы 
высокакваліфікаваных спецыялістаў 
для сваіх падраздзяленняў, а хімічны 
факультэт — у выкарыстанні інтэлек- 
туальнага патэнцыялу супрацоўнікаў 
інстытута і яго дастаткова магутнай 
прыладнай і інфармацыйнай базы для

навучальнага працэсу. Супрацоўнікі 
інстытута штогод чытаюць шэраг агуль- 
ных і спецыяльных курсаў, кіруюць 
дыпломнымі і курсавымі работамі. 
Штогод 30—40 студэнтаў, якія выкон- 
ваюць навуковыя даследаванні ў лаба
раторыях інстытута, маюць магчымасць 
атрымліваць матэрыяльнае ўзнагаро- 
джанне за сваю працу за кошт срод- 
каў інстытута. У выніку мы маем маг
чымасць адбіраць найлепшых выпуск- 
нікоў хімічнага факультета для далей- 
шай працы ў НДІ ФХП.

— Наколькі эфектыўна вам уда- 
ецца ўзаемадзейнічаць з іншымі на
вуковым! ўстановамі, напрыклад, з HAH 
Беларусі?

— На маю думку, універсітэцкія 
хімікі досыць няблага ўзаемадзейніча- 
юць з інстытутамі хімічнага профілю 
HAH Беларусі, перш за ўсё з Інстыту- 
там агульнай і неарганічнай хіміі і Інсты- 
тутам фізіка-арганічнай хіміі. Разам 
выконваем шэраг праектаў у рамках 
дзяржаўных навукова-тэхнічных праг
рам і праграм фундаментальных да- 
следаванняў. Некаторыя праекты да- 
ведзены да стадыі практычнай рэалі- 
зацыі. Так, на базе прадпрыемства “Уні- 
тэхпрам БДУ” створана вытворчасць 
штучных іянітных глебаў па тэхналогіі, 
распрацаванай у ІФАХ HAH Беларусі, 
якія экспартуюцца ў краіны далёкага 
замежжа. Цяпер інстытут удзельнічае 
ў выкананні праектаў у рамках 11 ДНТП, 
у тым ліку і праграм, якія вядзе Акадэ- 
мія навук. Але, безумоўна, патэнцыял 
для развіцця ўзаемадзеяння з HAH 
Беларусі вельмі вялікі, і мы павінны 
сур'ёзна працаваць у гэтым кірунку.

Гутарыла Вопьга AHIHA
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ЗПЕРШЫХ КРЫНІЦ

Універсітэт -  гэта навука  і студзнты, 
якія імкнуцца пазнаваць

На пытанні «Беларускага 
універсітэта" адказвае прафе- 
сар, доктор фіз/ка-матэматыч- 
ных навук, Заслужаны дзеяч 
навукі Беларусі, дэкан фізічна- 
га факультэта БД У Віктар 
Міхайлавіч Анішчык.

— Якая роля належыць 
універсітэту ў развіцці фунда
ментальная навукі, на вашу 
думку?

— Ролю ун ів ер с ітэта  ў 
развіцці сусветнай фундамен
тальная навукі цяжна пераа- 
цаніць. Усё самае новае з ’яўля- 
ецца там, дзе людзі адначасова з 
навуковымі даследаваннямі зай- 
маюцца яшчэ І выкладаннем. Ад- 
казваючы на пытанні студэнтаў, 
міжволі вучышся сам. А больш 
адукаваны чалавек можа дасяг- 
нуць большага і ў сваёй вузкай 
галіне. Чаму Кембрыдж, Оксфард 
знакамітыя сёння? Там стагод- 
дзямі фарміраваліся цэнтры аду- 
кацыі і навукі. Там збіраліся леп- 
шыя розумы. Наш універсітэт у 
параўнанні са старэйш ымі 
англійскімі універсітэтамі вельмі 
малады — крыху больш за 80 
гадоў. Але якія дасягненні ў оп- 
тыцы, тэарэтычнай фізіцы, біяфі- 
зіцы! Таму роля БДУ ў развіцці 
фундаментальнай навукі нашай 
краіны — вызначальная.

— Як знайсці баланс паміж 
камерцыялізацыяй, інавацый- 
най дзейнасцю і фундамен
тальнай навукай?

— Пытанне вельмі сур’ёз- 
нае і складанае. Раўнавагу ў 
гэтым знайсці вельмі цяжка. 
Нават у самых развітых краі-

нах імкнуцца м аксім альна 
зблізіць фундаментальныя і 
прыкладныя даследаванні, каб 
за меншую суму выдаткаў атры- 
маць больш ы эканам ічны  
эфект. Але відавочна, што фун
даментальная навука — той 
лакаматыў, які рухае наперад 
навуку і ўсё чалавецтва. Канеш- 
не, дазволіць сабе чыста фун
даментальныя даследаванні, на- 
прыклад астраф ізіку, могуць 
нямногія краіны. Беларусь гэ- 
тага сабе, на жаль, дазволіць не 
можа. Але і ў нашай краіне 
ёсць добрыя напрацоўкі па 
шэрагу разделаў фундамен
тальнай навукі — у першую 
чаргу ф ізік і: оптыка, лазерная 
ф ізіка, матэрыялазнаўчыя раз- 
дзелы (ф ізіка цвёрдага цела, 
ф із ік а  п аўп р авадн іко ў ). У 
апошні час на стыку біялогіі, ме- 
дыцыны і ф ізікі стала магутна 
развівацца біяфізіка. Спецыя- 
лісты кафедры біяфізікі наша- 
га факультэта дасягнулі сапраў- 
ды фантастычных вынікаў. А вы, 
напэўна, ведаеце, што XXI ста- 
годдзе абвешчана стагоддзем 
біялагічных навук.

На жаль, застаюцца прабле- 
мы па ўкараненні нашых рас- 
працовак. Напрыклад, некато- 
рыя нашыя прадпрыемствы не 
набываюць іх нават не таму, што 
ў іх няма грошай, а ад праз- 
мернага кансерватызму кіраў- 
ніцтва. Я лічу, што распрацоў- 
шчык альбо навуковец не пав
шей сам шукаць спажыўца сва
ёй прадукцыі. Гэта справа на- 
вуковага менеджэра — чала- 
века, які ведае, што зроблена і

каму гэта можна прапанаваць. 
Таму мы на факультэце тры 
гаты таму пачалі ладрыхтоўку 
фізікаў-менеджэраў, у тым ліку 
і для гэтых мэтаў. Такі спецы- 
яліст павінен ведаць прадмет, з 
якім працуе, умець працаваць з 
людзьмі, ведаць асновы юрыс- 
прудэнцыі, эканомікі.

— Якія асноўныя крыніцы 
фінансавання навуковых да- 
следаванняў на фізічным фа
культэце?

— Апошнія некалькі гадоў 
аб’ём фінансавання навукі на 
нашым факультэце складае 
больш за 1,5 млрд рублёў. Каля 
30 % гэтай сумы — бюджэтнае 
фінансаванне. Астатняе мы зна- 
ходзім рознымі шляхамі: шука
ем заказы, атрымліваем гранты 
Фонду фундаментальных дасле- 
даванняў, міжнародныя гранты, 
гранты Камітэта па навуцы І тэх- 
налогіях. Усё гэта на конкурс- 
най аснове.

Нядаўна на факультэце мы 
распрацавалі праграму пад 
умоўнай назвай «Вучэбна-наву- 
ковыя прылады». Распрацавалі 
і зрабілі комплекс з 60 лаба- 
раторных работ па курсу агуль- 
най фізікі. Ix ужо пачалі набы- 
ваць іншыя універсітэты краі- 
ны. Зацікаўленасць выказалі 
палякі, балгары і інш. Міністр 
адукацыі В'етнама прапанаваў 
стварыць сумеснае прадпрыем
ства па выпуску гэтых прылад 
у В ’етнаме. Цяпер мы працуем 
над яшчэ адной праграмай па 
вучэбна-навуковым комплексе, 
але ўжо для больш сур’ёзнай 
падрыхтоўкі спецыялістаў.

— Якая роля навукова-іна- 
вацыйнай сферы ў вырашэнні 
галоўнай адукацыйнай задачы 
— навучыць студэнта БДУ ву- 
чыцца самастойна?

— Сапраўды, навучыць сту
дэнта вучыцца — адна з галоў- 
ных задач. Ю НЕСКА лічыць, 
што адзін з крытэрыяў ства- 
рэння канцэпцыі адукацыі ўХ Х І 
стагоддзі — навучыцца пазна
ваць. А што такое навучыцца 
пазнаваць? Гэта навучыцца ву
чыцца, навучыцца набываць 
веды. Універсітэт не можа быць 
універсітэтам без сур’ёзнай на
вуковай школы, студэнтаў, якія 
імкнуцца пазнаваць. Але ж па- 
дыходзіць да самастойнай пра- 
цы студэнтаў трэба вельмі ас- 
цярожна. Калі, напрыклад, на гу- 
манітарных факультэтах ёсць 
лекцыі і семінарскія заняткі, то 
ў фізікаў яшчэ, акрамя гэтага, 
ёсць лабараторныя заняткі, якія 
складаюць каля 30 %  навучаль- 
нага працэсу. A гэта і ёсць са- 
мастойная работа студэнтаў. 
Таму я лічу, што на нашым фа
культэце не варта значна змян- 
шаць колькасць лекцый.

Што ж датычыцца навуко
вай працы студэнтаў, магу ска- 
заць, што кожны год нашы сту
денты публікуюць каля 100 — 
130 навуковых работ, прадстаў- 
ляюць каля 40—50 дакладаў на 
канферэнцыях, у тым ліку і 
міжнародных. Каля 60 выпуск- 
нікоў факультэта атрымліваюць 
рэкамендацыі для паступлення 
ў аспірантуру.

Гугарыпа 
Таццяна КУХАРЧУК

Навуковыя даследаванні на ФФСН
Ho пытанні “Беларускага уні- 

версітэта" адказвае дэкан фа
культэта філасофіі і сацыяльных 
навук, доктор філасофскіх навук, 
прафесар, Заслужаны дзеяч на
вукі Рэспублікі Беларусь Ана- 
толь Ізотавіч Зелянкоў:

— Якія стратэгічныя кірункі 
развіцця навукова-інавацыйнай 
сферы вашага факультэта?

— Факультэт філасофіі і са
цыяльных навук у адпаведнасці 
са спецыфікай сацыяльна-экана- 
мічнага развіцця Рэспублікі Бе
ларусь і ў кантэксце стратэгіі 
перспектыўнага развіцця БДУ на 
2004—2011 гады вызначыў на- 
ступныя напрамкі навукова-іна- 
вацыйнай сферы:

1) даследаваць асаблівасці 
фарміравання і функцыянаван- 
ня сучаснай палітычнай прасто- 
ры ў Рэспубліцы Беларусь;

2) прасачыць дынаміку псіха- 
сацыяльнай адаптаванасці асо- 
бы ва ўмовах грамадства, якое 
трансфарміруецца;

3) даследаваць механізмы 
фарміравання і развіцця экасвя- 
домасці ў культурных традыцы- 
ях Захаду і Усходу;

4) даць аналіз філасофска- 
метадалагічных падстаў навуко- 
вага пазнання на розных этапах 
гістарычнай дынамікі філасофіі 
і навукі;

5) даследаваць сацыяльныя 
аспекты засваення інфармацый- 
на-камунікацыйных тэхналогій у 
глабалізаваным свеце.

Большасць праектаў факуль
тэт філасофіі і сацыяльных на
вук рэалізуе ў рамках дзвюх 
дзяржаўных'праграм: “ Распра- 
цоўка філасофска-светапогляд- 
ных і сацыяльна-культурных ас- 
ноў развіцця беларускага гра
мадства” і ‘‘Распрацоўка асноў 
развіцця сістэмы бесперапыннай 
адукацыі ў Рэспубліцы Бела
русь” . Што датычыцца першай 
праграмы, якая скарочана назы- 
ваецца “Філасофія і грамадства” , 
то трэба сказаць, што тут сумес- 
на з Інстытутам філасофіі HAH 
Беларусі і вядучымі ВНУ краіны 
даследуюцца перспектыўныя 
напрамкі ў сферы аналізу сацы
яльных працэсаў. Сярод іх праб- 
лема нацыянальнай самасвядо- 
масці, феномен асэнсавання ча- 
лавечага быцця ва ўмовах свету, 
які глабалізуецца, а таксама спе-

цыфіка фарміравання экалагіч- 
нага мыслення ва ўмовах сучас
най тэхнагеннай цывілізацыі. 
Што датычыцца праграмы бес
перапыннай адукацыі, то ў яе 
рамках ствараюцца механізмы 
кіравання якасцю адукацыі ў 
нашай краіне, распрацоўваюцца 
новыя педагагічныя тэхналогіі 
для сістэмы бесперапыннай аду- 
кацыі.

— Якая роля навуксва-іна- 
вацыйнай сферы ў вырашэнні 
галоўнай адукацыйнай задачы, 
сфармуліраванай рэктарам, — 
навучыць студэнтаў БДУ набы
ваць веды самастойна?

— Мы на факультэце філа- 
соф іі І сацыяльных навук у 
бліжэйшы час збіраемся забяс- 
печыць студэнтаў поўным камп- 
лектам навучальна-метадычных 
матэрыялаў (праграмамі, хрэста- 
матыямі, лекцыйнымі матэрыя- 
ламі. тэставымі кантрольнымі 
заданнямі) на электронных нось- 
бітах. Дзеля гэтага на факуль
тэце створаны студэнцкі Інтэр- 
нэт-клас, а на сайце факультэта 
заканчваецца падрыхтоўка пер- 
санальных старонак выкладчы- 
каў з поўнай інфармацыяй пра

іх навуковую і вучэбна-метадыч- 
ную дзейнасць. Рэалізацыя гэ
тых новаўвядзенняў дазволіць 
студэнтам больш самастойна 
ўдзельнічаць у навучальным пра- 
цэсе, а выкладчыку — больш 
аператыўна кантраляваць ход 
самастойнай работы студэнтаў.

— Чым можа быць прываб- 
най для сённяшняга студэнта 
вашага факультэта кар’ера на- 
вуковага супрацоўніка?

— Нашыя студенты праз спе- 
цыфіку адукацыйных праграм па 
асноўных спецыяльнасцях фа
культэта ў значнай ступені ары- 
ентуюцца на акадэмічную кар’- 
еру і асабліва на перспектыву 
работы ў навуковай сферы. Гэта 
звязана яшчэ І з тым, што ў су- 
часных умовах сацыяльна-гума- 
нітарны складнік пакладзены ў 
аснову аналізу перспектыў раз- 
віцця глабалізаванага свету, а 
таксама ў аснову спецыфікі раз- 
віцця нашай краіны. Такія ком- 
плексныя сацыяльныя прагнозы 
магчымыя сёння толькі на 
міждысцыплінарным узроўні з 
абавязковым удзелам спецыялі- 
стаў і экспертаў у розных сфе
рах сацыяльна-гуманітарных ве- 
даў. Менавіта на падрыхтоўку 
такіх спецыялістаў і арыентава- 
ны факультэт філасофіі і сацы
яльных навук.

Падрыхтавапа 
Ганна АНАТОЛЬЕВА

Ікавацыййы менеджмент
Белоруская эканоміка ўсё больш заўважна пераходзіць на рын- 

кавыя механизмы. Сёння забяспечыць продаж прадукцыі нават 
цяжэй, чым распрацаваць навуковую ідэю і арганізаваць вытвор
часць на яе аснове. Цірыхтуе універсітэт спецыялістаў, якія 6 за- 
бяспечвалі фінансавы вынік інавацыйнага ланцужка?

Міхаіл Міхайлавіч Кавалёў, дэкан эканамічнага факультэта, 
прафесар, доктар фізіка-матэматычных навук, Заслужаны дзеяч 
навукі Рэспублікі Беларусь:

— Ha эканамічным факультэце вядзецца падрыхтоўка ў магі- 
стратуры па спецыяльнасці ‘‘ інавацыйны менеджмент” . Але ж толькі 
платна. На жаль, не ўсе жадаючыя могуць заплаціць за гэтую 
адукацыю, таму ў поўным аб’ёме гэтая праграма не працуе. Мы 
таксама маем шмат магістрантаў па спецыяльнасцях "Фінансы” І 
“Міжнародны менеджмент", дзе таксама прадугледжана ў наву- 
чальнай праграме некалькі дысцыплін па інавацыях. Рыхтаваць 
жа інавацыйных менеджэраў з нядаўніх школьнікаў я лічу немэ- 
тазгодным: у тых, хто жадае займацца менеджментам у навуцы, 
ужо павінна быць сур’ёзная адукацыйная база, пэўныя веды ў 
сваёй галіне.

Але наш факультэт здольны ў любы момант пачаць падрых- 
тоўку інавацыйных менеджэраў, так патрэбных дзяржаве. Трэба 
толькі вылучыць для гэтага бюджэтныя месцы.

Падрыхтавала Таццяна КУХАРЧУК

Аляксей Вайніковіч — студэнт V курса факультэта радыёфізікі 
і электронікі. Ён працуе на кафедры квантавай радыёфізікі І оп- 
таэлектронікі, якая займаецца праектамі ў галіне квантавай элек- 
тронікі. Аляксей з III курса пачаў займацца навукова-даследчай 
працай. Напісаў некалькі навуковых матэрыялаў для зборніка 
навуковых работ, які выпускаецца на факультэце. Зараз Аляксей 
займаецца вывучэннем новага пакалення аптычных лазераў. І свят- 
лодыёдаў, якія канструіруюцца па новай нанаразмернай тэхна- 
логіі.

Юл/я ПАПОВА, фота аўтара

3 навукова-інавацыйным патэнцыялам БДУ, а так^\\ 
сама ўзорамі навукова-тэхнічнай прадукцыі, распра- 
цаванай І створанай у лабараторыях і на навукова- 
вытворчых прадпрыемствах БДУ, можна пазнаёміцца 
на сайце www.bsuproduct.by. На афіцыйным сайце 
БДУ (www.bsu.by) інфармацыю можна таксама па- 

\^глядзець у раздзеле ‘‘Навукова-тэхнічная прадукцыя’̂ у

На сайце газеты «Беларускі універсітэт» 
(www.gazeta.bsu.by) вы можаце 

прачытаць таксама іншыя нашы матэрыялы.

БШРШ1ИИШШЭТ
Выдаецца з 1929 года

Заснавальнік газеты -  
БЕЛАРУСКІ ДЗЯРЖАЎНЫ УНІВЕРСІТЭТ
Газета ўзнага родж ана  Ганаровай граматай 

В ярхоўн ага  Савета БССР

28  кастрычніка 2004г.

Падпісана да друку 27.10 .2004 г.
Ум . друк. арк. 1
Зак . 978. Ты раж  1000 экз.

Г ізета зарэгістравона 
Дзяржаўным камітэтам 
Рэспублік і Беларусь па друку. 
Рэгістрацыйнае пасведчанне Ns 149 
ад 28  чэрвеня 1996 года.

Гэзета надрукавана 
у  Р У П  “'Выдавецкі цэнтр Б Д У ”  
220030, г. Мінск, 
вул. Чырвонаармейская, 6

и
Рэдактар Таццяна КАЗАК

A dpa с рэдакцы і: 
220050, Мінск, 
Універсітэцкі гарадок, 
вул. Бобруйская, 7, 
по верх 4, пакой 411, 
тэлефон 209-53-45, 
e-mail: Gazeta@ bsu.by  
www. gazeta. bsu. by

http://www.bsuproduct.by
http://www.bsu.by
http://www.gazeta.bsu.by
mailto:Gazeta@bsu.by

